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fei Vigget visseiligen titorti gi-änsen af värt ämne
att inga i någon wnderätikning om Öi^tergöthlanda
första befolkning och dess framsteg; men det torde
icke vara ur vägen, alt deipä kasta en blick vid
de tidepiinkter, dä vi förmoda att Linköping ut-
vecklat sig iH' Statens då varande förhäUanden.
Vi kunna ej deivid undgå att anmärka en besyn-
neilighetj att en sä fördelaktig lokal midt i landet,
i en fruktbar trakt., nära Stång-åns utlopp i Roxen,
icke varit någon känd samlJngsort för handel eller

näring uti uräldre tider, då likväl landet redan i

sekler varit utmärkt för sin Ibllimängd. Långt
föfe Ingiaid Illråda, som lefde i sjunde århundra-
det, voro OstergÖthlands Jarlar och Fylkis-Koaun-
gar mäktige och i stort anseende, både som Vi-
kingar och stora stridskämpar till lands. Deraa
antal var icke ringa, och deras besittningar ej obe-
tydliga. Omberg, Bjälbo, Hof, Klakeborg, Svan-
holm, Rimforsa, Wardsberg,, Satuna, de märk-
väitliga ruinerne vid Lönsås, och månge andre nu
obetydlige ställen, hafva fordom varit anseddaUarla-
säteii, och vittna om ett folk, som ätmuistone haft
mäktige Herrar. — Hvem har ej hört omtalas den
nairmkunnige Vikingen Ramunder pä Ramunders-
hall vid Söderköping, HcrmaHder och dess son
Angantyr, med det alltid segrande svärdet, pä nit-
tonde året Sjö -Konung; Kung Ring och sonea
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Herroder, hvilka förmodligen bocU på Ringaruin, NåV
man betraktar det namnkunniga slaget påEråvalk
der flera tusende Anförare voro församlade till en
strid, som ännu vacker vår förvåning, såväl i an^
seende till kämparnes antal som till deras praktfulla

utrustning, kimna vi ej annat än fatta ett stort

begrepp om landets dåvarande befolkning. Sveri-

ges och lianmarks Konungar skulle i närvarande
s^tund ej kunna uppbringa ett så stort antal strid-

bare män, som dä hvimlade pä denna slätt och

på Flottorna i de angränsande fjorderne. Om ock
deras bedrifter aro invecklade uti ett fabelaktigt

töcken^ och efter den tidens anda i fantastiska

bilder, som under berättelsernas gång från Far
till Son allt mer och mer iklädt sig det underbara,

upphöra de likväl ej att vara märkvärdiga ^ och
skola alltid ingifva osi en hög tanka om den
tidens storhet.

Dessa betraktelser leda oss till den frågan i

Har under heäendomen Linköping varit en
medelpunki för en gemensam rörelse ^ ett va-
rubytes ställe? När vi kasta en blick pä kartan

och granska floders och sjöars lagen är det tro-

ligt ^ att förnämsta passagen emellan Östersjön och
dtjp fruktbara trakten vid Wettern varit öfvergam^
la bron öfver An Stång. Det sjnes åtminstone
naturligt, att ett sådant läge icke kunde annat
än påkalla våra förfäders uppmärksamhet och in-

bjuda dem till möte, och likväl lemnar oss ej hi-

storien, och knappt traditiojien, några &pär der-

efter. Kan det komma deraf, att våra förfäder ej

Itände skrifkonsten , att deras skriftrunor, som rista-

des i bark, näfver, träd och skinn, endast i än-

damål att förvara deras sagor och sånger, hvarpå
de Satte sä stort värde, voro alltför ofullständige

i
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tili vidlyftigare beskrifningar, eller böra vi söka
orsaken uti deras krigiska lynne ^ som hindrade dem
från all annan sysselsättning? Märkligt är, att så
få köpingar eJler elätler inuti landet omtalas förr
än sedan Christna läran blef införd; dertill bi-
drog välj att Munkarne, den tidens ende skrift^
stälJare, frirbigingo, af hat till hedendomen^
allt hvad de derom kunnat inhämta, och kungjorde
endast det som rÖrde dem sjelfva. Det Sr endast
Konunga sätena och de förnämF^ta Offerställen^ om
hvars anläggande vi äga kännedom, Dereniotveta
vi ej nägot om Vitala i Smaland i Hvetlanda soc-
ken, omkring tre mil söder om Eksjö j en stor bo-
ningsplats, förmodligen före Odins tid^ med torg,
halfmilslänga stengator ^ och ett slott, hvars murar
förlidna århundradet ännu qvarstodo sju alnar öfvet
jorden* Traditionen har endast fort till oss att
den beboddes af eii folkslag kalladt Witerne^ och
det är allenast ruinen som underrättar oss om dess
fordna tillvarelse och storhet. Från Omberg till

trakterna af Ulfäsa finner man har och der sten*
iättningarj som röja stora bostäder, hvars tillva-
relse betäckas af ett ogenomträngligt mörker, och
Linköpings första befolkning delar detta öde af
forntida minnens förgänglighet*

Att Linköping ar den äldsta KÖping i Öster-
gothland, är Hkväl aUtför mycket vågadt att påstå.
Skulle man rätta sig efter den fordna storleken,
tyckes Skeninge vara äldre; den var redan flore-
rande, dä Christna läran infördes, och redan länge
hade Thure Långs bild stått derstädes pa öppet tor^.
En sådan vidd som Skeninge hade, af öfver en
fjerdingsväg i diameter, kunde icke gerna bebyg-
gas utan stora anledningar, och måste hafva fordrat
lång tid innan den hunnit en sådan utveckling.

^ ^ a.L--lBW^WiWIMM



Onekligt bidrog BJalbo deitill. Ingrid Ulfras in-

sltFiption: '^Själbo tir det äldsta Jarlasäte i

östergöthlaiid ^'' kan svårligen bestridas , då det

bestyrkes af så mänga atidra fovntidsmärken ; det

var ock enligt med ett rätt Stats-fÖrliällande , atl en

stad skulle uppblomstra bredvid de mäktige Jarlarnes

konungslika bostad. Icke utan betydelse kallas Ske-
ninge i äldre Handlingar Gothernas hnfvudstad.

Staden skall enligt Mag, Hungvedii iippgift haft

1800 bofaste borgare och 4000 köpegesSUer* Alla

kunde icke vara handlande. Nar vi af erfarenhe-

ten veta att all handel underhäller med sin rike-

dom mycket folk, och foder af sig prakt och of-

verflodj kan man lätt föreställa sig att munga fa-

miljer ilessTitom deraf skulle hafva näring. För att

icke synas falla i det fabelaktiga vilja vi cifver-

lemBa åt läsaren ejelf att slut» till folkmängden i

denna stad,

Deremot omtalas Linköping alldeles icke förr

än emot Christendomens införande och äger ing»

minnen af en hög ulder: det berättas väl att man
i Linköping i förra ärhimdradet vid brunnsgräf-

ningar funnit på 2 ä 3 fots afständ, öfver hvaran-

dra stenlagde gator, men de kunna uppkoxmnit
af de flera stora eldsvådor, som öfvergått staden.

Vid sådana tillfälleH har staden förmodligen blifvit

flyttad och fÖrändrad ^ och dä har man iiaturligtvia

byggt öfver de gamla gatome. Således bevisar

denna anmärkning ej något i afseende pä åldei

jfräii Hedenhös*

Då Skeninge lemnär sä stora minnen , och Lin-

köping deremot inga, är det åtminstone sannolikt

att det form , säsom ort af betydenhet , har en vida»

högre åider.



Wadstena ag*r spär af en nästan aflägänatö
tid- Det v;d!;j'ftiga slottet Susenborg var redan en
ruin i Bjrger Jarls tid, på tolfhundrade-talet; den
stora hamnbyggnaden, eom ännu synes pä botten
i Wadstena-viken, sträckande sig frän Flottet förbi
S:t Brigittas kloster, till andan af Lastkoping-ga-
tan 5 visar tillvaron af ett folk, som var mäktigt
af ett stort företag, som naturligtvis icke utan be-
hof kan vara åstadkommet Det är med Wadstena
som med Vitala; vi kunna blott säga: der har före
vår historias begynnelse ett folkslag bodt

Söderköping har troligen varit större och iner
befolkad än Linköping; har den derföre varit
äldre? Vi vilja afven deroni framkasta en och an-
nan idée

j,
som väl af några torde anses öfvcrflödjgt

och ej tillhörande ett sä kort sammandrag som detta ^
men af andra ^ som interessera sig for det historiska

,

torde kanske ådraga sig iiägon uppmärksamhet.
Det är märkvärdigt att somliga äro for det antika
sä känslosame , att de liksom med en slags afund
täfla med hvarandra om deras samhällens ålder-
dora, pä samma sätt som cnskildte om sina ur-
gan^a anor, likasom det blod som fur ärtugende
sedan flutit i ryktbara förfäders ådror skulle, bi-

behållande det ädla och stora som dervid fövut^

sättes, alljemt forUöpa i deiae afkomlingars.

Först Vilja vi framställa den fiagan: hvilket
ha? blifvit först befolkadt, det inre landet eller

kusten? Gud har skapat icke allenast Adamiter,
utan flera andra racer- Hvita menniskor kunna
aldrig afla en svart, en Keger, ej heller hafva
tvenne negrer framfödt en hvit; äfven genom be-
blandebe har den ena racen aldrig öfvergatt till

den andra, de hafya under sfecler endast samman-
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aflat en blandad race, sam utmärker sig merletät

många nuancer. Likaså har Nordpolen erliäUit folk-

stammar j som helt och hållet skilja sig frän jord-

klotets öfriga befolkning; de hafva i skapelsen

blifvit danade med aldeles olika camcterer; Cra-

nimn , kroppens längd och ett eget uttryck i ställ-

ning, ansigtets form^ ögon, Ögonring, ögonbryn,

kindben, mun^ läppar, hufvudets bestämdt olika

skapuad, till och med rosten, ja afven de mora-

liska primitiva anlagen, bevisa tydligen att de

nordiska folkslagen aro en af Gud skapad serskild

race. Lapparne äro ännu derpå hos oss ett lef-

vande bevis; aldrig hafva de aflat en Dalkarl eller

någon som liknat de öfriga af Sveriges inbyggare.

Det ligger således i sakens natur att antaga, att

liapparnej eller något dermed beslägtadt folk i

mänga årtusenden , eller ifrån skapelsens första bör-

jan, befolkat det gamla Skandinavien. De lef-

de dä som vildar, och egde icke den lilla grad

af civilisation, som de först i senare århundraden

erhållit. De undanträngdes småningom af söderns

folk. Om de första inflyttningar veta vi icke det

aldraringaste , men namn pä regenter sväfva for

oss som i en dunkel bakgrund. Porniother är den

äldsta vi känna. Efter Lagerbrings sätt att räkna

efter ättleder skall han hafva lefvat omkring 350
är före Christi födelse. Vid Odens ankomst var

Gylfe Konung i Sverige; hurudant lians välde var

beskaffadt veta vi icke. Det fins ingen anledning

att anse Oden och hans följeslagare som Vikingar,

utan som en för andra påträngande folkslag und^

flyende stam. De kommo pä små båtar, som de

drogo upp pä land; de flesta bestämma denna in-

flyttning vid pass 100 år före Christi födelse.

Oden bosatte sig först i Gamla Sigtuna, och det

fÖrmäles ej att han seglade ur Mälaren ^ ochspridde

aSr



sitt folk utåt Östersjö' kusterna; Dei är troligate att

det; följande Mälarens stränder, drog; genom Nerike

ner åt Öster- och Westergöthland, Icke bör man
föreställa sig att Oden hade sä mycket folk med
sig, att han befolkade landet; har Tar före honom
både folk och konung. Han gttf de förra invå-

narne ny religiomlära, presler och höfyidsman;

hrar och en af dem blef efterhand herrskare öfver

sin landsträcka. Som familjerba förökte sig och
platsen blef dem for trång kommo de i krig med
grannarna om sina besittningar. Det var dessa

eviga strider som gjorde dem till krigare och hjel-

tar; dessa smäkrig, som sä directe handlade om mitt

och ditt, skulle alltid föias med bitterhet, och

det voro dessa som gjorde våra förfader så grymma
och barbariska. När de blefvo för många och ej

kunde berga sig af jordens afkastning, som icke

stod 1 förhållande till deras lefnadssätt, enligt hvil-

ket de hastigt forÖkte sig, trängdes, om det ut-

trycket må tillåtas, en del ut pä sjön, der de be-

gynte sina vikingafärder, först i smått, sedan i

stort. Det är således sannolikt att fasta landet

framfödde Vikingar, och ej att främmande Vikin-

gar bosatte sig pä kusterna och befolkade det inre

landet; i sådant afseende är det troligt att här

förr blifvit uppbygdt ett Offerhus, omkring hvilket

ett byalag bildat sig , och att Linköping kan vaia

äldre frän Hedenhös än Söderköping,

Att härleda Linköpings namn från Lin, som
dä troligen iitet eller intet odlades , eller från Lind

,

emedan några lindar statt pä kyrkogärden dä Dom-
kyrkan byggdes, synes alltför härdraget och for-

tjenar intet afseende. Man har afven sökt bärleda

namnet frän Lingur, antingen en rik odalbonde,

%om egt trakten der staden är belägen, eller en
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domare, eller en kiigsliÖfding. Han skall Iiafyä

bodt i Lingiiems by i Töinevalla säcken , och fekall

detta ställe förjf hetat Lmgnrsby, eller Lingurs-
kaupung; han skall ligga begraiVen i Ladugårds-
backen vid gamla Stängebio, och hans hustru i

GumpekuUa-backe , som erhållit namnet efter henne
emedan hon hetat Giimbrå eller Gumfrid. Den
gissningen att staden blifvit fljttad frän Linghem
kan man icke styrka; de många grafhögar, der
förr flinnits j bevisa endast att der varit begraf-

ningspiats, eiler en höfdings bostad. Utom det

att dess;! anledningar äro alltför sökta och obetyd-

liga kan man anUga for säkert att denna plats

långt lörut haft najnn; sannolikast är det samman-
satt af GÖthiska orden Lionga och Kaupung;, de*

förra betydde tmgta, dÖma, och afyen tings- eller

jättegångsslälle; det semre samlings- eller bytes-

plats, och svarade helt och håilet mot våra mark-
nadsplatsen Som dä icke mynt fanns bestod han-
deln i byte; derföre heter de^t i gamla handlingar

Lionga-Kanpung, som ganska bestämt gifter nam-
neti ursjHung tillkänna. Betta bibehöll sig ock

länge j ty pä en gammal sten stär Lyncyping 1452*
På somliga ställen säger allmogen än i dag Lyn-
köping, och rät* ofta med härdt k- I denna för-

klaring ligger också ett natmligt sammanhangs
och äi icke utan all betydelse, ty: den ntmärkeir

en tidepunkt dä handeln och domaremakten före^

nade sig och sammanflyttade till ett ställe,.

Under sjelfva ijrinvänarnes , nemllgeii iap^

parnes eller finnarnesj tid, som helt och hållet vört*

nomader 5 eller folk som flottade frän det ena stäl-

let till det andra, knnna vi visserligen icke antaga

att här var någon beständig boningsplats, Mej:i

eä £nart de Geriiiapiska folkslagen, gom förmodli-



gen flockvis iiikoinmo^ hunnit si långt att de er-^

hållit prester och hygde tempel ^ är det tillåtet att

gissa, det någon andlig fimnit detta ställe dertil!

tfenligt och behagligt. Vi hora dä icke föreställa

oss annat an hattre kojor^ eller hus, bestående af

pä hvarandra lagde bjelkar, med gluggar och
vindögon , ocli de förnämstes med väggar af kul-

iersten och inblandad lera, alla strödde om hvaran-
dra. Det ena århimdradet efter det andra med-
förde de hemkommande vikingarna nya forbättrin^

gar 5 och då blefvo väl ocksä boringarne bättre

inrättade och försedda.

m

I Ingiald Urädas, Ifvar Widfames och Sigurd
Rings tid funnos mänga hundrade borgar, skulle

då icke en sädan lokal som denna vara bebyggd?
Besynnerligt är att icke ryktet förmäler om någon
namnkunnig man bodi här. Denna omständighet
skulle tala emot vär gissning, om icke naturläget

talade for oss. När man ser noga pä höjdens be-
skaffenhet midtför Nyqvarn faller man lätt på den
tanken, att der måtte varit någon större bosättning,
ty det vore sällsamt om naturen ensamt sä danat
den. Men historien är mörk, och vt känna ej mer
än de senare stora händelserna j dock bara vi sluta

tiU de föregående. Betydlig eller obetydlig mätte
här varit en Lionga-Kaupung vid christna lärans

införande, och i synnerhet vid den tiden, då de
catholska presternej vunnit ofverhan^^l och bemäkti-
gat sig hedning arnes afgudatempeh Ehuru striden

blodigt fortfor emellan lärorna hela fyiahundrade
aren efter Ansgarius, nödgas vi anse den christna

läran såsom radande, dä Biskoparne hunnit stadga
sitt välde. Skara erhöll den förste. Thurgothus
hlef derfciU invigd 1014 af Biskop Unano i Ham-
burg, men det drog länge ut innan Linköping er-
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hoU denna värdighet, ty desse curalia förvaUadei
länge af Skara och Wexiö Biskopar ^ som foro
ikriiig landet och predikade. Det ser verkligen
ut som hedningarnes i Östergothland omvändande
gått vida långsammare. De lärde mannen Johan-
nes Magnus och Joh. Messenius berätta att redan
813, eller fÖre Ansgarii tid, skulle här varit en
Biskop, vid namn Herbertus, som dä grundlade
Domkyrkan, Tvenne stenar, med denna inscription:

Fwndatio Templi Lincop, Anno Christi 813 fun-
ilafum est hoc templum sub RegeBeronej &c. fec*,

den ena pä kyrkogolfvet, den andra uppsatt pä en
pelare mot sÖdra gängen, borde bestyrka det, men
både innehållet och stjlen i stenskriften röjer alt

den ar senare tillkommen, förmodligen efter Eric
XlV:s tid- Man misstänker desse man, att de
sjelfve derom föranstaltat , af begär , efter de sjelfve

voro Östgöthar, att göra Domkyrkan till den äldsta

i riket. Historien talar dessutom uppenbart dere-

mot, ty ingen inbemsk eller utländsk underrättelse

förmäler, att någon ohristen offentlig lärare då
inkommit eller varit hitsänd. En Herbertus har
efter all sannohkhet varit den första Biskop i Lin-
köping, men icke förr än efter 1060-

Vi vilja ej inlåta oss i Kyrkohistorien j men
anse oss dock böra gifva en kort teckning af de
Täldigc öfver-prester, som herrskat här, och af

deras inflytande, sä väl inom Stiftet som pä Sam-
hället i det hela. De voro mäktige och sjelfstän-

dige och höllo biskopliga hof, stundom mera ly^

sande än Konungarnes , och voro i sig sjelft en-

väldigare an dessa, som vid Herremötena alltid

lägo i strid med de andlige, Jarlarne och folk-

församlingarna, der, än den ena, än den andra sökte

att hämma och inskränka den koiiungsliga makten.
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Man kan kalla dessa Biskopars lif en tvefaldig

kämpebana^ ty i detta oroliga tidehvarf måste de

uthärda mången blodig kamp med hednmgarna,

för att genonidrifva den christna lärans allmänna

antagande j till hvilken oenighet de sjelfra mycket

voro orsaken genom deras Öfverdrifna fanatism.

LisÉj kraft och tilltagsenhet fordrades det äfven

att af Koniingarne och rikets mäktige inkräkta sä

etora besittningar och vidsträckta rättigheter ^ sora

det lyckades dem alt anskaffa både kyrkan och

sig sjelfva.

Med skäl skall mången undra hvarfore hed-

ningarne sä envist forsvarade en lära, som genom
sina blodsolfer bordt vara afskräckande ; men man
bör besinna, att den var innerligen inväfd med
vidBkepelsen^ som är oskiljaktig frän okunnigheten.

Dessutom var prest-, faders- och konungaväl-
det pä satt och vis fSrenadt i samma person.

Utom i vissa punkter tycks det, som de gamles

prester varit mera regeringslystne än snikne efter

egendom, och deras grundsatser fjettrade ej så

mycket tankfriheten, som fast mer den borger-

liga undergifvenheten 5 och ägde med alla sina

villosatser ej det förnärmande for menskligheten.

Deremot kommo de katholska presterna som rasande

tyranner och fordrade både själ^ kropp och egen-
dom. Om man ej tänkte efter deras föreskrifter,

fördömdes själen till evig osalighet, plågades krop-
pen pä tusende sätt, kastades såsom oren och kät-

tersk på elden och egendomen tog alltid kyrkan.

Wadstena Kloster utfärdade 1302 ett bref till

Rijkes Stender och allmoge, deri det heter: Thå
holla våra Brodrer nu her i Clösterno VII Messor
i hvarjo wijcka af \'II Jungfru Maritee första Hog-
tijder hvar dagar ij wickona och hwar dag sä lässer
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en af wårom Systrom ena Vigilias metl IX Läxor
o(;h tertill L och C Are Maria? ocli XXX sinoom,
The Versin Maria Mäter Graciae^ och Gloria Tibi
Domini och VII Salve Rtg:ina &c. för alla Swe-
rigis Konungar ock Drottningar, och for
alla Milkm inhtjg^arom tiU kelso ock Sa-
lighett j så lenge fornemde penningar num
alt Mijcicet redeUga uiätgores. Sä vågade da
förmätne bortvälja for en hunpen penning den
Allsmäktiges Nåd, Hans^ Iivars Thron hvilar Sfver
firmamentet, och h%^ars arm sträcker sig ofver oänd-
ligheten* Gud är tåhnodig. Fkra menniskor pi-

nades af dem iiU dÖds, än hedningarna någonsin
offrat pä sina altaren. Dessas offer af lefvande va-
relser var en skänk ät gudarna, och det var en-
dast vid vigtiga tillfälfcng såsom olyckliga krig^

hnngersnSd och pestilentia ^ som de skredo till den
grymheten, att med menniskoblod försona gudar-
nes vrede. Det var det yttersta nttrj^cket af deras

nod, fastän det var vidskepligt När catholska

presterna brände kättare, var det ilska, hämd,
forföljeke, den djerfvaste herrsklystnad och den
lågaste egennytta; de angrepo och tipphäfde den
allmänna och enskildta s^äkerheten; deras forderf-

vade seder inträngde smittande och förstörande uti

hedningarnes husliga dygder, som i många afse-

enden voro rena och oskyldiga. Det är derföre

ingalunda underligt att den nya läran fann sä mjc-
Itet motstånd, och aldrig hade den gStt fram

,

©m ej Konunga makten trott sig derigenom vinna

ett större välde öfver folket- Ja^ Konungarne för-

stodo ej dä att de insläppte ulfvar i sin hjord,
men forvärfvade snart denna bedrÖfliga erfarenhet.

Förvillade hjelpte de presterna att bada sig i un*
dersåtarnes blod, men när Biskoparne blefvo öf-

verhufvudeii for en andelig korporation, som ut-
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^jotAe en ser^kild stat i lamhäUet^ lärde de 5 fast

lör sent^ att de skapat sig medtäflare i styrelsen,

vom mången gfing rjckte spiran nr deras hand.

De förste Biskoparne Herbertus och Gislo Toro
utmärkte män, och den senare i synnerhet bragie
sig snart i anseende: Han förmädde Inge den
yngre att anlägga Wreta Kloster 1128^ och fort-

satte byggnaden efter hans dod, ; han grundlade
Domkyrkan och inyerkade pä K. Sverker att gifva
betydliga gäfvor till andliga stiftelser. På hans
tillstyrkan anlade denne Konung Allvastra Klostef
114t>5 och det s%es att Gislo sjelf lade grund-
sten till Nydala i Smaland och skänkte dertOI
mänga hemman. Stundom uppkom oenighet emel-
lan de heliga fäderne. Erkebiskopen i Lund ville

behålla denna värdighet öfver både Danmark och
Sverige 5 men Svenskarne ^ som egde flera kyrkor
och prester, ville hafva sin egen Erkebiskop. Se-
dan denna dispnt genom Päfven blifvit afgjordj
uppstod en ny tvist om stället för Erkebiskops-
sätet och om huruvida denne prelat skidle väljas
frän Götha- eller Svealand, Cardinalen Nicolaus
Brtakspearcj sedermera Päfven Adrian IV, den
ende Päfve som besökt Sverige, höll i Linköping
1122 ett riksmöte för att bilägga denna osämja,
men då Uppsvearne och Göiherne icke stodo att

förena,, fruktade han att åstadkomma nj misshag
hghet. Han hänsköt derföre saken under Päfven
och reste hem, men under vägen lemnade han
Erkebiskop Eskil i Lund Palladium eller Ähre-
kåpan för att tillställa den nya Erkebiskopen ^ när
den blef vald. Denna kapa bestod af en hvit Lam-
ullsflit

, pä hvilken man såg bland annat präl fyra
Purpmkors, ett framföre, ettbakföre, ett pä högra
axehi och ett dubbelt på den venstra; hon var
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häftart vid kläderna med tre guldnålat, en pä brostei^

en pä rjggeUy en pä venstra axeln, och i hvar
nål satt en ädelsten; den var dessutom förfärdigad

under mån^a underliga ceremonier *) och betald af
samtlige stiften med 4474 B:dr i Silfver,**) som
ändock var godt köp mot den Maintziska, som
kostade 30,000 Gulden, Dä ändtligen 1162 Ste-

phanus, en lärd Munk i AUvastraj fick företrädet

for Biskop Stenarus i Linköping, blef denne der-

öfver sä förbittrad, att han aftade sig Embetet
och gick i kloster. Men hans oroliga själ ledsnade

Enart vid den ensliga lefnaden och han stämplade
så länge tills han erhöll Wexiö Stift ^ som derige^

nom skiljdes frän Linköping, med hvilket det en
tid bortåt varit förena dt* HärÖfver kom han i en
häftig och långvarig osämja med sin efterträdare

Colo, och Päfven måste skilja de trätgiriga Pre-
laterna. Cardinalen Laurentius in Laterano blef

hitsänd att undersöka saken och utstaka gränsornä
emellan Biskopsdömena ^ som lärer skett 1191. Un-

*) Två hvita Lam skulle pä S\t Agnes dag, d, 21 Januari,
frambäras på altaret t S:t Agnes kjrka af det klostrels
Nunnor och efter Gudstjensten eniattagas af två Canikcp
af Lateran, som skulla slapjpa dem i bete tills klippe-tideit
kom; &f deras ull^ blandad med annan hvit ull, gjordea
sådana Äbrekåpor, hvilka sedan af någon Biskop i Bit
Petri kyrka Tälsignades och invigdes med Vigvatten och
helgade rökverk. Efter Slt Petri ottesångsmäasa lades de
jned allmän procession ^på altaret under heta gudstjensten
och förvarades sedan på det altaret, bvarunder S^t Petrus
är begrafven, till dess någon pairiark eller Erkebiskop
dernied skulle prydas, som ej skedde med mindre cere-
monier- (v. ÖrJihjelni H^ E. h.) Hvilket gyckel! hvilken
Tidskepelsel I !

**) Upsala Stift betalte 1000 mark Svenska penningar; Lin-
köping 6öo;^ Skara 370; Stregnäs 266; Westerås 150;
"Wexiö 5o; Abo 200; — som ntgbr nära 4474 Riksdaler;
men 1310 ocb sedermera framgent oktes denna summa tilt

8780 Riksdaler för bvar Ährekäpat (Senom dylika uiiptåg
prejades riket på högset belydliga summor.
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der tiden fullbordade Colo S:t Laurentii Kyrka,
men funt^ och doprättighet blef Domkyrkan for-

behåUfen, dock utstakade han de gårdar och byar
som' skiiUe for evärldeligt lyda derunder. Colo
skall hafva blandat sig mycket i krigs-ärender^

men deröfver ångrat sig, att han gjort en Pele-
grims resa till Jerusalem ^ der han afled 1195,

Carolus I., af Folkunga-slagten» var en gif-
mild och välgörande man, men blef betagen af
den fanatiska ifvern, att i spetsen för en krigshär
begifva sig till Estland, der han med allt sitt folk
vid Rotalaj i landskapet Wiken, den 12Aug. 1220
blef nedergjord, hvarjgenom han fÖrvärfvade sig
den efter den tidens ande sä högt prisade mar-
tyrkronan. Bättre hade dock varit alt sitta hemma
vid det rika Biskopsdömet^ men han visste ej då,
att efterveriden skulle eätta foga värde pä deima
fåfängliga prydnad.

Eenedictus L stiftade S;t Nicolai Prjebende,
för att dermed inrätta ett CoUegium Canonicum,
eller Dom-Capitel, hvartill han erhöll bifall af Påf^
ven Gregoriiis 1232- Förut hade han fått fulU
makt att aflÖsa alla bannlysta j som ej begått för
grofva brott; af hvad orsak vet man ej, men han
afsade sig Embetet 1232, och lefde som privat
man tiU 123r.

Laurentius I, Öfvervar det namnkunniga moiet
i Skeninge

, der presterna blefvo förbudne att gifta
sig; der det ock blef stadgadt att fem Caniker
skulle bo i Linköping, för att ständigt biträda i

Dom-capitlet. Han hade afven den hedern att
kröna Konung Waldemar Birgersson, som skedde
1 Linköping 1251. Äfven han afsade sig Embe-
tet och dog i en hög ålder 1270,

mBsms9^



Om Benedictus 11^ Bifger Järl^s Son, Bisko|il286^

Hertig- till Finland, berättas ett vackert drag: Han
erbjöd sina broder K. Waldemar, Hertigarne Magnus
fe Erikj aJl sin betydliga egendom och sitt Her-
tigdömej om de ville lefva i inbördes sämja och
enighet. Denna adelmodiga handling förvarar ho-

noni i vördadt minne af högre värde än de med
bloiliga strider förvärfvade martyr-kronornc- Till

Biskopsstolen bortgaf han äfven sitt gods Lena i

Wesfergothland 5 nn kalladt Kongslena, med 36
gärdar. Sin broder. K, Magnus Ladulås ^ öfver-

lefde han blott 5 månader och dog under en gra--

serande pest 129L

Carolus IL 5 Bonde (Eäät), inrattade S:t Sig-

frids och S:t Eriks Praebender ; arbetade mycket

att förlika K. Birger med sina bröder Erik och

Waldemar, men hade den sorgliga förrättningen

,

att vara Executor af de så ymkeligt omkomne
Hertigarnes testamente, och bidrog mycket att

sätta Konung Magnus Smek pä thronen; detta

förvärfvade honom den välvilja , att han itied Stän-

dernes samtycke erhÖU Skällvike gärd eller Stegeborg,

af mmikarne kallad CatsrmnSkeldovik, till förläning^^

dog 1338, Petrus TyrgeJlius, frän Skeninge, Bi-

skop 1839 ^enförtjenstfull man^ blef Erkebiikap 135L

Gotsckalcus både lastas och beromes* Han
arbetade med all ifver, cch gick kanske derutiför

långt, att återskaffa under Biskopsstolen några för-

lorade hemman, och deribland slottet Rumlaborg

i Smaland. Derofver blef en rik Adelsman, Mat-

tliias Gustafsson, &om fdrde vapnet Sparre med 3

rosor, så förbittrad, att han slog ilijel Biskopen

vid Tindaryd i S:t Lars Socken nära Linköping,

eller efter andra tid Linderäs Kyrka i Wedbo
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hSrad i Småland: »tapet Wef Matthias dyrt, ty

han blef bannlyst , och mäste lösa sig derifrån med
400 mark silfvar » utom flera andra förÖdmjukelseri

Nicolaus II;, en myndig man, och tillika Riks-

Råd. Han förfäktade med serdeles ifver Biskops-

Molens egendomar mot Konungens, och hade den
djeriFheten att sätta K; Albrecht Och K> Håkan i

Norrige i band. Han insatte Nunnorne och Mun-
karna i Wadstena kloster och officierade vid den

högtidliga inyjgnin^en som förrättades samma år af

Erkehisköpen. Han Var mycket brukad och en

bland Bo Jonsons 17 Testamentarier, Som lärd

utmärkte han sig genom många lofsånger Öfver

S:t Brita) och sin Öfver?!Sttning af Ansgarii lef-

verne på svenska. Genom sitt stora nit för sin

läl*a och gitt Biskop^döme blef han canonicerad,

och med stor högtidlighet skrinlagd i Linköping»

Domkyrka år 1520,

Alltsom Biskopatnes tnakt och myndighet till-

tog tillvällade de eig allt större inflytande uti Rilts-

lirenderna och ble^o til! slut intagne bland Rå-
derne. Erkeblskopen i Upsala, Jöns Bengtson ^

uppreste sig nlöt Carl VIII Knutson och störtade

honom frän throtien 1457 samt ditsatte genom sinm

stämplingar Danske Konungen Christian 1 Casti-

IiUS Wase Kettil Carlsson^ Biskop i Linköpings kallad

Kettil, (hans fader var Gustaf t:s fars farbror)

understödde ErkebiÄskopens och Christians parti emot
Kung Carl, men när Christian tog Jons Bengtson tiil

fånga och förde honom till Danmark, och Kettil

aåg att Christian traktade efter de rike herraraas

ochi äfven de andliges egendom, kunde han icke

längre fördraga det^ H^a tog sitt parti som ert

2.



IB I

Skin modig och beslutsam aian: Haii gick upp 1

kjrkan med alla sina Capifelsmän och «m Hofstat^

som icke var ringa, klädd i full skrud ^ steg fram-

for altaret i den dä dråpliga Domkyrkan, der han

i deras och en talrik församlings nän^aro afklädde

den stätli^^a Biskopsskruden , lade mössa och kraMa

pä högaltaret, samt pätog sig harnesk, pantsar

och svärd. Der aflade han en högtidlig ed att

ej återtaga den andeliga drägten förr än han räd-

dat fäderneslandet frän Christians tyranni och sin

vän Erkebiskopen m* fängelset. Ett sådant vän-.

Bkapsprof, ett sådant hjeltesinnej en sådan fäder-^

neslandskärlek kunde ej annat än mäktigt verka

på det fönränade folket- Också visade han snart

att det var alfvar^ ty, rastlös och ouphörligt verk*,

sam samlade han snart en här i Ost^tgöthland ^

Nerike och Södermanland och begaf sig upp emot

Stockholm. 1 början nödgades han väl draga sig

åt Dalarne , men mötte Konung Christian vid Mar-

åker i Wermeland. Väl vek han i begynnelsen af

striden, men det var för att draga Konungen på
HäUe, eUer Källsjö skog, der danska hären led ett

fullkomligt nederlag. Mycket bidrog dertill Sten

Gustafsson Sture genom sin tapperhet, äfvensom

en Johan Gfryta, hvilken gjorde Christian mycke*

afbräck, i anledning livaraf Rimkrönikan säger;

Christian mande förtryta

att han skulle rymma för Kettil och Gryta.

Sedan förenade han sig väl äter med Carl

Knutson j men förledd af Jöns, som var en be-

dräglig herre, bidrog han åter att stöta Carl från

thronen. Uppblåst öfver sina bragder prunkade

han i sina bref med titel af Riksföreståndare. Kort

före sin dÖd erhöll han af Biksens Ständer hela

Östkinds Härad som eiiättrung för dea skada han
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iidit af Chiistian, med åei föimd, att detta härad

icke kunde inlÖFas till Kronan under 8000 Stock-

lioluier mark, Midt under dessa oroligheter upp-

gaf han, smittad af den dä boijade farsoten, dn

krigiska själ i Stockholm 1465^ men hans lik be-

grafdes, som det förmenas, härstädes uti Oomkyr-^

kans södra Chor, Hans korta embetstkl af omkring

t år uppfylldes af allehanda vcdervärdighefer, såsom

krig, hunger, pest, nppior och inWirdt^s oenig-

het. Bland andra olyckor äfbrann Skeninge med
kyrkor, kloster, kungshus och öfrige byg:gnader,

och återvann aldrig sitt förra anli^nde.

Henricus Tidemanni var en flitiga verksam

och frikostig män. Han vinlade sig mycket om
Öomkyrkans fullbordande, der han l^^t inviga en

^Crudstjenst , kallad Sacrum Aurorae, som bestod

uti en högtidlig messa hvarje morgon. Om Wad-
stena kloster , S:t Catharina och S:i Brigittas ca-

noni«ation hade han mycket bestyr. Han byggde

Linköpings Slott; äfven vid Norshohn och Kongs-

Norrby uppförde han stenhus. Lät bygga flera

broar af Éten^ hvaribland Motala bro^ hvaiest då

endast var ett vad. Misstänkt af Sten Sture <len

äldre för Danskt tankesätt blef han X497 gripen

och hällen i fängelse.

Hemming Gadd^ namnkunnig for sin lärdom,

blef af Sten Sture den äldre ^ dä Riksföreståndare^

eänd till Rom , att verka mot Konung Hans i Dan-

tnatk, som nedsvärtade Sturen vid det påfviska

hofvet, och traktade efter Svenska Kronan* Gadd
titrättade sitt välf med all skicklighet, och vann

dervid eti sådan gunst hos Päfvarne Sixtus V,,

Innocentius VIIL och Alexander VI,, att han blef

den seuareg Kammarhetre och Mathematieus , och
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tkl honom 1502 utEäiTul till Biskop i UnkSpinf

.

Uuikr 91 £1 tjuguåfiga vistande i Rom hade han
likväl sati BJg i sådan skuld, att han nödgades be-
gära af Stiftet 1000 dukater, hvilka dock icke be-
TjljadeÄ. Hemkommen 1504 på Konung Hans el-

ler Johan II:s lejdebref befattade han sig ej med
Stiftet j utan blandade sig i krigHoroiigheterna- Ef^
ter en långvarig träta med Biskop Arborensis, väl

vald men aldrig installerad i Embetet, om flera

Irs inkomster af Stiftet, afsade han sig Biskops-
värdigheten 151j3- Han anklagas i historien att

hafva hållit än med de Danske^ än med de Sven-
ske. Mot ord och lofveii blef hau af Christian

11. förd till Danmark; återkommen med honom
var han bland dem som rådde den namokuuniga
Sturens Enka, Christina Gyllenstjerna, att afträda
Stockholm* I början möttes han af Christina med
forakt och harm^ och det var nära att Stockholm»
invånare massakrerat honom, mtn likväl var det
ej utanj att hans trolösa vältalighet och hans för-
troende hos allmänheten hade sitt betydliga infly-

tande på denna märkvärdiga stats-häiidehe. Man
ser sällan förrädaren belönas och likväl händer det
att de klokaste män, trotsande sin tids förakt och
efterverldens afsky^ ofta för ett bländande sken
af l^cka våga säkerhet^ lif och ära. Också hvi-
lade icke det förolämpade fäderneslandets hämde*
svärd ^ ty knappt var blodbadet i Stockholm slu-
tadt^ förr an Christian låt afgå befaUning till Fin-^

land att der afdagataga alla som han fruktade,
da äfven Gadden vid Baseborg blef halshuggen,

Johannei Brask^ son af Borgmästaren i Lin-
köping Petrus Brask, är född 1464. Han var

en kunnig, ganska klok och försigtig man, och
kan med skal räknas bland tidens store Statsmän,
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Ehuni vbgt icke fläckfri, var hanafen fasi, kraft-

full och hog^äinnad karakter. Aktad af sitt Gapi-

tel och af hela stiftet , och känd for sitt mod»
antag man honom 6om en man^ som i detta oro^

liga tidehvarf skulle blifva presternaa och den ho-

tade religionens stod. Valet gilladeä af Päfven och
Brasken invigdes 1513 i Domkyrkan med mycken
högtidlighet af de fyra Biskoparne från Skara

p

Strengnäs, Westeräs och Wexiö^ och man sade om
honom att han emottog Embetet med karlahänder.

Han lat täcka Domkyrkan med koppar; vinladd

sig att eätta Stiftet i ordning , som under den förra

oredan och ledigheten blifvit vanvårdadt^ och om
många riksgagneliga saker. Han höll Boktryckars
i Söderköping och flyttade en del af tryckeriet

hit 1528. Äfven rar han den första i riket som
inrättade Pappersbruk, som då anlades vid Tanne-
fors, På ett möte i Södertelje utverkade han flig

rättighet att anlägga en Kanal mellan Norsholm
och Söderköping, for att genom en segelled förena

Boxen med Östersjön. Att vilja våga ett sä svårt

företag uti en tid dä sädana byggnader ännu voro
så Utet kända, ådagafägger tillräckligt mannens
djerfva »innelag. Han började verkligen, men
ödet hade beredt honom andra bekymmer, än de
be&vär som åtfölja ekonomiska förrättningar. Det
ikuUe Ukvät innerligen glädt honom, om han kun-
nat ana, att precist 300 är efter honom sktilld

den man födas, som, liknande honom i mångfal-
diga karakters-drag, äfvensom i kamp och strid

,

ikuUe fullborda hvad hans stora anda eftersträfvade.

Pä Herredagarne visade sig Brasken alltid

nitisk for fäderneslandet och det allmänna bästa.

il
man, ^ '^t* talande bevis på hans slughet och försigtighet

- -" var , att han uadangick det ttora blodbadet i Stoek-



22

holm, der jjust de Biskopar, som invigt honom 1

titt Embete ,
jemte likets yppersta män niästt Étriicki^

fina liufvucleii under bilan.

När K, Gustaf begynte refonnatlons-TOrkeé

satte sig Braäkeu med mycken ifver och alfvac

deremot- Det är markvärfligt att se af haip bref-

vexling hur han anyäiHle alla niÖjUga medel att

fÖnnä honom afäta derifrån: Än hotade hati, äii

visade han sig; undergifven^ än beklagade han sig,

än åberopade lian sig kyrkans fyrahnndradeäriga

besittning, och Konungars och Päfvars mäiigfal-

diga försäkringar, Ingt^nting iiraktlät han; allt

hvad han gjorde och ökref var klokt och noga

heräknadt. Fogligt och varsamt manade han sina

vänner till motstånd. Allt förgafves, och månget

laef andas den starka själens djupa jsorg. På den

märkvärdiga Riksdagen i Westerås gjorde fcan det

sists^ kraftiga försöket, och det var en stund som

Gustafs thron syntes skakad. De bada stridandes

anhängare atodo tyste, häpne ^ bafvande, och fruk-

tande som fÖT utbrottet af en vulkan. Det var

tvl lejon som täflade om herraväldet i norden. Men
Brasken hade funnit en man i Gustaf som ej lät

rubba sig ur sin bana; han erfor då med tryckande

bekymmer att han ej mer kunde hindra den nya

lärans framgång, och dä Körningen befallte honom

att lemna Munkeboda blef han förtvilBad, Atthaii

var ståndaktig i sin en gäng besvurna tro bor med

skäl icke klandras; det tillliör en stor man att vara

fast och bibehålla värdigheten af sin karakter , men

den utväg han tog, att pä ett sådant satt lenina

riket, blir alltid tadelvärd, och kastar en mörk

fläck pä hans själs och tänkesätts redbarhet, som

han i detta stora ögonblick borde hafva sökt att

freyara* Han hade kmmat afsäga sig sitt Embete



23

0€h ett hederligt underhall hade visserligen icke

blifvit honom förnekadt. Mången före honom af

samma värdighet hade öfvergätt till det privata

lifvet- Då skulfe hans namn varit förvaradt ibland

dem som efterkomniande sekler skänka sin vörd-

nad och beundran. Men^ huru gick det nu! han

bjöd Konungen till sig på Munkeboda och anhöll

om tillstand att visitera Gottland^ hvilket af den

omisstänksainme Konungen beviljades; dä bemäk-

tigade han sig hemligen de förnämsta dyrbarhe-

terna i Domkyrkan och klostren och rymde der

med skamligen riket , hvarken dertill drifven af

fara eller nod^ och styrde ^in kosa till Danzig.

Han hade den svagheten att vid Micliaeli 1533

skrifva till sina anhängare ett förmaningsbref att

blifva fasta i den lefvande tron, och fakta för

dess återställande, lofvandes att snart återkomma.

En sä djupt tänkande man borde väl af sakernai

gång liafva insett fåfängan af ett sådant försök.

Han lefde någon tid i Oliva kloster, ej långt frän

Danzig, men begaf sig sedermera till Polen, der

han stilla afled uti Lenda kloster 1538, Tisdagen

nast efter Olofsmtssa.

I det vi beskrifvit hans belägenhet till sam-

hället, som Enibetsman betraktad, tro vi, några

afvikelser undantagna, som härrörde af de andligxis

alltmer stigande välde^ hafva gifvit en målning af alla

hans företrädare j äfvensom en tafla af tidehvarfvet.

Som Riksråd satt han alltid näst Erkebiskopen

,

tog högra handen af de öfrige Kädcrna, kallades

af dem Edor Nåd, Edor HeiTlighet, och de ledde

honom vid högtidliga tillfällen på sin högra sida.

Utom de betydiiga egendomar han arft och för-

värfvat lydde under Biskopsstolen ett sä stort antal

hemman s och lägenheter af aUa slag, «å inom



21

lOiti utom östergothknd , alt om de rarit lamiado
inom ett område skulle de utgjort f tt fur«tendöm«<

Icke tillåter utrymmet och ej heller ar det af inler-

esse att uppräkna en sådan rad af namn,

Öfver allt detta , hvilket det var forbudet den
wrldsliga makten ?itt vidröra, rådde han som en
Bouverän. Pä många ställen hade lian ordentlig

hofhållning; der voro Lade- och Redefagdarj som
hade många betjenter under fiig: såsom Bryggare

,

Mältare, Bagare, Mjölnare, Fiskare, Tegelslagare,

Sägemäritare , Humblemän , Dikesvenner , Träd*
gårds- och Svinegärdskarlar, Skyltar och Oxe*
karlar. Vid Linkopingsgård och Munkeboda, der
han residtrade ^ långt flera j och af större anseende

,

B^om Cancellarius^ Capdlariua , Scholarius Ca^
pellae, Camerarius, Köks- och Stallmästare, med
höfvUsman och fodermask. Dessutom andra af
ringaTe slag, hvaraf många egentligen hörde till

hanshof^tat^ som Kock ^ Skänk j Bissare, Roddaret
Spelemän, Småsvenner, Stallsvenner, Rörasvenner,
Pulfvermästare , Muremästare, Bergsfogdar, Vap-
najne , Bysseskyttar , Styremän , Båtsmän , Svine-

tjerajre, Barberare, Smeder &c. som alla hade lö-

ner cell sina fÖreskrifna sysslon Denna svärm
utgjorde den lägre klassen af betjening. Vid hans
hof tjente Riddare och förnäme herrars Söner,
och det i sådant antal ^ att han var starkare på
folk och hofniän an sjeifve Riksföreståndame,

Ännu större var hans glans och anseende då han
nppträdde i hela sin andliga värdighet. Dä om-
gafs han af mm Doinhenarj af Prepositus, Archi-
diaconus, Decaops^ Cantor och Succentor, samt
18 Canontci, de flesta af rikets förnämsta adel, som
d^ls af sina iysslor hade så stora inkomster, dels

fS mycken e^en egendom ^ att de kunde föra »tåt

9sm^
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»^m itora herrar. Om, i medelpunkten ftf en lä

lysande krets ^ trotsande den Kongl. makten, icke

erkännande annat öfverhufvud än den^ som, eit-

tände fjerran pä S;t Peters stol, ansäg sig eom
jonlens belierratkare , och bortskänkte konungariken

och länder; om en sådan man, säga yi, någon

gång var etolt och fordrade en undersätlig lyd-

jiad, böra vi ej for strängt tiUräkna honom det*

Likväl, hvad Brasken beträffar, masta v^ erkänna

att, åtminstone i hans skrifter, framlyser ej denna
fåfänga högfärd, som gerna åtföljer makten; han
visar sig fastmer klok och eftertänksam, och alltid

fdrsigtig, som det egnar en Statsman , ofta sökande

med eftergifvenhet att vinna hvad han säg sig ej

med myndighet kunna tilltrotsa sig< FÖreslällom

oss denne man, en tyst aftonstund, i sitt ensliga

kloster, aflägset frän det fiirr kära fosterlandet

^

återkalla i minnet sitt fordna anseende, sin höga
värdighet, kastande en dyster blick tillbaka pl
fina betydliga egendomar ^ der han säkerligen lem-
nat mången trogen vän och anhängare af den
störtade läran; vi knnne då ej annat än tro att

det varit honom påkostande, och att Norden nå-

gon gäng, med alla sina herrligheter, sväfvat för

hans inbillning, än som en älskad brud, än som en

. Kor^st 11 vålnad. Om han ock varit felaktig, var han
dock sina grundsatser trogen, och efterverlden skall

ej helt och hållet neka honom sitt deltagande.

Vi hafve nu sökt gifva en kort teckning af

de Påflige Biskopar som lefvat här, af det anse^

ende hvartill de uppbragt sig, af den rikedom de
förvärfvat åt kyrkan

-j
och af deras forhållande till

den vcrldsliga styrelsen. Vi kunna härvid ej nog
förundra oe?i Öfver försynens outransakliga lednings

i>ch då \i betrakta Stataforändringarna v^^iiigen iiu^-
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lamiiia gSug;, iviies det stundom obegripligt^ hnra

en landsflyktig adelsman, sargsen öfver det miss-

lyckside försöket att rädda sitt olyckliga fädernes-

land, och pä vägen att för evigt öfvergifva det

for att undfly sina movdgiriga förföljare, med ens

återvänder, och inom några få år stortår den väl-

diga hierarchien^ som for mer än 500 år beherr-

skat Norden, och förkrossar dti mäktiga öfver-

Prester, hvilka, like gigantiske kämpar^ stodo

beskyddande, kring den öfver det menskliga sin-

net redan så allsmäktigt herrskande PaiVe throuen.

Folkslagens Öden hafva liksom äldrarnc sina

perioder. Från Oden till Ingiald llråda stjrdeif

Sverige af Sniäregenter j hvar och en herrstkade

sjelfständigt Öfver sin landtsträcka. öfverkonungen

förekommer oss lik en husfader ^ en ålderman (old-

väter). Man vördade honom säsom Konung men

lydde i hvad man ville. Det var FylMs-Konun-
garnes tid. — Ingiald inbrände väl vid ett gästa-

bud de flesta af dem , och bkf ensam Konung öf-

ver Sverige, men han kunde dock ej kufva alla

de mäktige i landet. De bibehÖllo vissa rättighet

ter öfver de sträckor de innehade > voro vä! ej

underregenter, men trotsade dock mången gäng

Konungen och satta dltid gransor for hans rege-

ringslystnad. Det var Jarlarnes tidehvarf. —
När chriatna Religionen blifvit rådande uppkommo
Biskopar, hnlka snart satte Konungar af och

Konungar tilK For dem försviinno Jarlariie små-

ningom som skuggorne i en nattlik skymning. En
fanatisk religioniiifver, den högsta öfverspänning

af det gudomliga väsendets dyrkande, satte alla

sinnen i gäsning. Det var en femhundrade- åri§^

mm
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Detta var Siskoparnes tidekvarf. — Otlen,

IngiaW, Olof Skötkonung hade hvar och en pa

sitt sätt sönderbrutit sitt tidelivarf, kom så Gustaf

Wasa, och, liksom han bemäktigat sig Thors ham-

mare sönderkrossade han i ett enda väldigt slag

både den andliga och feodala makfen. Mot honom

försökte Biskoparne och de Jarl-lika magnaterna

sina sista aftynande krafter; han införde en i sy-

stem bragt Konunga-styrelse, och med honom

börjar Konungarjws tidehuarf. — Na lefve

vi i en tid dä de gamla ordningarne synas störta

sig sielfva. Religionens anda aftager, blott ett

barn kan pasta att en bland hundrade, i sina

handlingar, ledes af dess sanna känsla. Man gor

hvad man tUI, endast man kan försvara sig för

lagen, och någon gäng för det aUmSnna föraktet.

Endast domaren, och den han skyddar, vågar i

många saker ostraffadt bryta deremot. Det ser ut

som de gamle Domare i Israel åter skalle resa sina

hufvuden. Femhundrade är äro ännu icke för-

flutne sedan Gustaf Wasas uppträdande. En ny

period torde förestå. Lyftom oss ett Ögonblick i

{ankan till Nordpolen och skådora frän denna höga

ståndpunkt tidens tecken i Östan, Sunnan och

Vestan. De förebåda stora hvälfningar, det se vi,

pien hvilka och af hvad art, det se vi icke. Månne

vi ej^.skola bortsläpas af stormen? Framtiden höljer

dem med en ogenomskinlig slöja.

Braskens flykt väckte en allmän förvåning i-

Linköping, Folket samlade sig i flockar och

hviskade i början fram sina tankar. Många un-

drade huru man kunde Öfvergifva en så indrägtig

beställning; Andre intogos af en oroande känsla

att Brasken kunde uppreta utländska makter, och
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fruktanivSrdare återkomma. En del åter gladde
flig ät haiii bortresa, tj den nya läran liade blif^
vit af med en orolig motständare, Presterna, »om
¥oro mycket påfligt sinnade ^ blefvo alldeles for<
skräckte- Hvem skulle un blifva deras stöd, sedan
denne modige mannen ofvergifvit dem? De blic-
kade med häpnad i framtiden. Alt förbindelse med
Påfven Tar npphäfd^ ty hvem var nog ansedd att
vända sig till honom? Gustaf satt ju som en bister
väktare pä thronen ocli straffade den djerfve , som
vågade det ringaste ingrepp uti hans reformations-
verk. Det ena hotande påbudet ntkom efter det
andra, och redan var han maktig genom de egen-
domar han beröfvat kyrkan. Äfven pä Gustaf ver-
kade Brasketis flykt. Å ena sidan var han nöjd
att vara af med denne envise och mäktige man-
nen , å den andra kunde han hos utlänningen gifva
honom mycket nog att skaffa. Han skref till

Brasken, föreläggande honom tid att återkomma,
fil vida kan ej ville vara sitt Stift alldeles för^

lustig. Konungen dröjde länge innan han ma-
nade presterskapet att välja ny Biskop; villrådige

och fruktande voro g^fven de väljande, tj mången
enfaldig trodde ännu på Braskens löfte att åter-

komma. Slutligen valdes Johannes Haquinus, en
from och etilla man, troligen på Konungens till-

sägelse, men han förestod tjensten endast korttid.
Han återgick till den påfliga läran, och lefde i

stillhet till 1535. Länge derefter stod Biskops-
etolen ledig; Gustaf var ej angelägen att tillsätta

den: han hade nog bekymmer af de Biskopar
han hade.

Sedan Lutherska läran någorlunda stadgat %
och presterna, som nu icke hade nå^ ra stora egen-
^oinar till understöd, voro mindre att frukta 5 var
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hatt likval omtSnkt att gifva detta Stift ett Ötver-

hiifvml, hvartill en särskild händelse gaf honom
anledning. I Skeninge lefde enDomimcaner-Munk^
Dansk till födsel, som kallade sig Claus , och var

i mångfaldiga studier ert bevandrad man- Hörande
mycket omtalas Luthers lärosatser retades han af

sin päfljga ifver att begifva sig till Wittenberg,

för att genom disputerande tillätoppa munnen på
denne j som han tyckte, oförskämde och villolä-

rande mannen j men, betagen af hans kraft och
anda alt framställa den himmelska sanningen uti

ett renare och klarare ljus, bortkastade han fåda-^

gar efter sin ditkomst munkekappan och blef bland

hans ifrigaste anhängare. Återkommen frän Tysk-
land betraktade man hans omvändelse som ett un-
derverk, härledande sig af Gruds omedelbara ingif-

velse, och som ett bevis af den nya lärans sannfär-

dighet. Han gifte sig snart med en kloster-jung-

fru i Skeninge. Med förskräckelse och häpnad
sågo de ännu päfviskt sinnade tit sådant företag*

Snart kom ryktet till Konungen om denna nya
proselyt, och med sin vanliga skarpsinnighet insåg

han hvad han kunde uträtta med en sädan man-
Han utfärdade d, 3 Febr. 1550 fullmakt för denne
Claus, att undervisa forsamlingarna i Smaland och
Linköpings Stift, der han småningom öfvertog

högsta värden 5 utan att egentligen dertill vara ut-

nämnd. Gustaf hade emedlertid på Biskoparna
kanske något härdt klippt vingarne, %y denne Ni-
colaus eller Claus ansåg som en serdeles formon
att blifva Kyrkoherde i Söderköping (1556) i

hvilken förvaltning han dog 1567, Danskarne
hade nyligen bränn t och »kö flat denna olyckliga

Stad: allt manfolk hade flytt, qvinfolk måste utan
säng eller klockor bära sin lärare till sitt hvilorum
Han begrafdea der uti Stadskyrkans Högchor,

i
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Efter iionofe blef Eric Falk och sedermerat

Martinus Olai, Emecllertid var den store Köiiun^

g€ii gängen till sina fader- Johan III hade tilU

iradt regenngeu, och röjde ganska sänart sin bö-

jelse för den cathokka läran; de påfligt sinnade

reste åter sina hnfvuden och förorsakade mjcken
oreda i landet*

Martinus hade i Stockholm haft en häftig

dispnt med Erkebiskopen och flera Liihurgister ^ då

han icke allenast förkastat dén påfliga läran, utan

afven vägat pasta att Päfven vore Antichrist* Ko-

nungen förebrådde honom detta uti ett bref af dj

18 Maj 1550 uti ganska stränga ordalag. Kort

derefter väntades han från Wadstena, Af hans

uppförande der, hade man icke anledning förmoda

något godt; ockeä kallade Konungen Martinus ge-

nast inför gjgj ochj spörjande honom, under ho-

telser och iiårda tillsägelser, om han ville erkänna

Lithurgien eller den antagna Messe-boken , och

om han ansåg Päfven verkligen som Antichrist,

Den oförskräckte Biskopen förklarade frimodigt att

han stod fast i denna öfvertygelse- Då hefallte

Konungen honom att^ klädd i sin Biskopliga skrud,

begifva sig lill Domkyrkan och der afvakta hans

ankomst. Konungen , åtföljd af Cardinalen Posse-

vin och hela sitt hof, var honom der till mötes*

Byktet om denna händelse hade redan spridt sig

kring stad ocli land; man anade här ett vigtigt

uppträde. En otalig mängd folk tillströmmade

frän alla hall: man trängdes att inkomma i kyr-

kan , icke med eniga och ödmjuka känslor att till*

bedja den liögste Guden, utan fast hellre för att

se ett högtidligt och tragiskt skådespel. Der stod

Konungen och bredvid honom den fruktade Car^

dinalen, hvars äsyn väckte fleras afsky, och retad©

R9!
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mSngem lijerta llll inre förbannelser. En allmäit

tystnad lierrskade i det höga templet, och med

klappande hjerfa afbidade man utgången. Ändtli-

gen tog Konungen til! oidet, och en skakande

känsla ilade genom äskädames blod. Efter att

hafva strängt förebrått Biskopen framhäixlandet i

^in falska tro, som han kallade den, befallte han

honom att stiga fram till altaret, derstädes af-

lägga sin Eiskopliga skrud, och afsaga sig Em-
betet. Med värdighet och oforskräckt mod fram-

trädde Biskopen och fullgjorde Konungens befallniiig.

Ben talrika församlingens blickar voro fastade pä
honom med liflig uppmärksamhet; hans ståndak*

tighet väckte deras beundran, hans förföljelse de-

ras deltagande. Hans anhängare stodo betagne af

häpenhet 5 och ingen kunde tillbakahälla sina tärarj

till och med Sfver Konungens anlete tycktes flyga

en lätt rörelse. Cardinalen ensam stod lugn och

kall, kastande då och dä, melkn pelarne forstulna

,

fas^t något tillbakahållne segerblickar. Sedan Bisko-

pen utan att ett enda ögonblick hafva förlorat nå-

got af sin fattning, eller lojt den ringaste själs-

oro, uppfyllt Konungens befallning, bugade han
eig for honom vördnadsfuUt , och afläg^nade sig

efter ett kort tal, åtföljd af det söjjande folket-

Han afreste genast, hegaf sig under Hertig Carls

beskydd , och hlef kort der^fter Kyrkoherde i Ny-
köping, der han sedan förde en stilla och förnöjd

lefnad, och afled^ aUmänt aktad och äi^d, 1585*

Ända till Carl IX:s Uppstigande pa thronen

<>roades den andliga styreken af tvister och ore-

dor. De bada lärorna framgingo såsom trätgirige

bröder, hvilka icke lemnade hvarannan ro natt

eller dag, Johan III tillsatte i Petrus Caroli en
Jiö^^t iliasinuad Biskop , behäftad med en mängd
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kster, fOM gjorcfe honom hatad bido af pijesfcern*

och de verldslig^e. Häfderna beskrifva honom så^

som en högst nedrig nian ; ingen har sökt ffirsvata

honom. Jonas Kylander uppträdde är 1608 som
en man, värdig en så vigtig b&fattning. Han gaf
snart BiskopsdÖniet ett annat skick. Presterna

Voro ännu besjnittade af de päfliga satseme. De
voro hÖgmodige^ fanatiske, girige och snikne ef-

ter inkomster j for att återvinna sitt förlorade välde

;

derföre plägade de folket som var tvekande i de
olika lärorna. En del prester ingingo äktenskap,
men en del tjckte mer om det ogifta ståndet^ der

da kunde fortsätta den fordna skorlefnaden. Guds-
tjensten var vacklande och ombytlig, de gamla
hade svårt att Öfvergifva sina papistiska ceremo-

nier och hoppades på hjelp frän sina talrika bro-

der i söder. Fördomar ^ okunnighet, sjelfsvåld i

embetsförrättningar ^ hindrade länge den sökta ren-

lärigheten. Det fordrades derföre både nit och kraft

att införa en stadgad ordning ibland de egenmäk--

tige lärarne. Lycka var att Konung Carl IX med
kraftig arm deruti understödde Biskoparne ; små-

ningom lyckades det genom fleras verkliga nit

Mindre inblandade i Riksärender sysselsatte de sig

mer med Stiftets angelägenheter; de sträfvade till

ett och samma mål , och dä de dermed ensamt

befattade sig, uppstod der en stÖiTe hkhet i de-

ras förrättningar och lefnadsbana. Derigenom blir

' deras Öden och åtgärder mera enformiga for histo-

rieskrifvåren. De vinlade sig flitigt om studier

^

besökte utländska Akademier ^ erhöilovid återkom-

sten andeliga sysslor j och förfjensten upphöjde

dem ofta utan afseende pä börd till deras höga

Embeten. Enkeltet i läran, så väl vid undervis-

ningen som vid Gudstjenstens utöfvande, inplan-

tades hos de nya uppväxande generationerna. Den

"
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tha stiftelfen efter den andra införde* , och SkoK
Väsendet fick ett bättre skick Man kan icke neka

att der rådde i vissa afseenden ett visst skolastiskt

pedanteri, men deremot fann man grundliglärdoEij

mera solid än senare tiders ytlighet; också hafva

dessa bemödanden burit välgörande frukter: De
hafva hos oss bildat ett presterskapj som i nit,

sedlighet och värdighet ^ samt följande tiders fort-

skridande anda^ icke eftergifva något i hela En-
ropa. Vi vilja icke beropa oss på de olycklige

kathokka länderne, der presterna ännu förtrycka

folket , och pä sina ställen , lika blodtörstiga tigrar,

liärja sitt eget land, XJpplystare länder , såsom
England^ Frankrike, Tyskland och Amerika fram-

föda beständigt nya irrläror, hvars dårskaper ofta

väcka vår förundran, och hVars fanatism tillställa

många rysliga ocli blodiga uppträden. De hafva
hundradetals sekter ^ som i samhället, i det hela

taget, förorsaka oordningar, och i familj -lifveis

förhållanden bereda mänga mistliälligheter, som
hafva högst menliga följder-

Linköpings Stift har änder Lutherska tiden

haft många utmärkte Biskopar: Johannes Botvid

j

som följde Gustaf II Adolph under sina fälttag;

Terserus; Svebilius; Pontin^ Haqnin Spegel^ Ben-
^elius, m. fl, aro män, hvars minnen alltid skola

vördas^ så väl för föjtjaister om Embetrt som för

sina personella dygder. Om det skulle finnas nå-

gon täfian emellan Stiften har Linköpings den he-
dern alt hafva gifvit Riket de flesta Erkebiskopar.

Vi hafva framställt den andeilga styrelsens

inflytande och det märkTärdigaste som händt dess

3.
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iloreståndare. Utrymmet tillåter ej att fullstäiidigi

anföra allt det hktoiislca , som mer eller mindre

torer denna stad, om livilken vi skrifva. Vi gä
nu att berätta de händelser, som ega något in-

teressa, der Begenterne infunnit sig som handlande
personer.

Med gkräek och fasa hörde man beratteberni

frän Stockholm om de hlodiga afrättningar Christian

derstädes låtit anställa. Man kan lätt föreställa

Éig den hjeitängslan , som bemaktigade sig stadens

invånare, då befallning gafe att galgar och stup-

stockar skulle hållai i beredskap till den blodtör-

stiges ankomst. Då Brasken så lyckligt undangått

de andra Biskoparnes olycksöde hyste man åtmin-

gtone en svag förhoppning till honom, såsom den

ende, som med sitt anseende kunde skydda dem,

1 Juldagarna 1520 anlände Christian; i sanning

en bedröflig högtid. Bestörtningen var allmän;

ingen visste hvem det gällde. Den som var for-

förmögen eller hade anseende hos allmänheten hade

mest att frukta; en ängslig tystnad herrskade, Hvar

och en höll sig stilla
,,

eller sökte obemärkt att

dölja sig. Det var farligt att utmärka sig, farligt

att väcka den ringaste uppmärksamhet, det måtte

vara af nit för tyrannen , eller i afsigt att urskulda

någon misstänkt. Oförmodadt, och Ökande den

allmänna oron, gick ett rykte att Bi asken gifvit

föi"slag på några olycklige , som kunde vara farliga

för den misstänksamma Konungen. Om detta skedde

af försvigtighet , att derigenoni vinna Christians yn-

nest och rädda sig sjelf j eller fÖr att genom ett

eller annat ojEFer tillfredsställa hans blodlystnadj är

svårt ^ii säga. Likväl kimiia vi icke finna af hand-

iiagarne att flera här bkfvo afrättade än tvänue

«!
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af Koiiim^eni egna hetjenier^ som blefvo hängde.
Med g" Iadjö sug; man deo förfärlige afresa. I

Wadstena blefvo tvänrie borgare^ Pehr Smitt och
Sven Holt 3

rådbråkade och stegkde, Christians

grymhet i Njdala Kloster knnde ej annat än ga
Brasken och de andlige hogligen till sinnes. Fem,
eller efter andra H å 12 Munkar blefyo Kyn-
dekmässodagen 1521, just som de kommo fräu
altaret, der de tagit sakramentet, utan minsta an-
ledning kastade i sjtin och dränkte, Abboten var

pä vägen att rädda sig ur ydiUnet^ men blef o-
barmhertigt tillbakastöttJ En Munk var dock lyck-
ligare; dä han märkte faran tog han sin tillflykt

i Konungens Cancelli, der Sekreteraren Brockmaa
kastade en kappa öfver honom och satte honom
bland sina andra skrifvare j hvarigenom han räd-
dades^

Ehuru den grymma Konungen var bortrestur
Riket utöfvade hans Befallningsmän likväl mänga
våldsamheter. Helt ofÖrmodadt hördes ett rykte
att Gustaf Wasa kom frän Dalarne med en här
för att befria riket frän det Danska oket. Alltså
ett nytt uppror! Huru kunde det lyckas? Skulle
ckt ej slutas med allmännare och förskräckligare
blodflcener? Christian var ännu en mäktig Konung
öfver de Danska staterna, innehade rikets befattade
slott, mänga voro hans anhängare, somlige ansägo
farligt att affalla. Hvad skulle en landsflyktig
A delsman uträtta med en vankelmodig i bondhop
möten ordentlig, beväpnad militär-styika ? En-
gelbrecht hade ju stupat pa sin knappt beträdda,
fast lysande bana! Carl VIII varit mer än en gäng
störtad frän styrelsen af de Danske; Sturarne bhfvit
offer för gin fosterlandskärlek p och den tappra
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Oiristiua Gyllenstjernas fall tefde ännu uti Bojg^

ligt minne! Hvad hade alU dessa bemödanden bå-

tat? Sädana toiestallningar väckte bekymmer ^ men
ryktena om Gustafs framgångar lopo som vård-

kasar den ena efter den andra ^ och lyste for de

förhoppningsfulle som flammande norrsken. Hans
höfvitsmän närmade sig, Arvid VestgÖthe hade

beslutsamt kufvat de villrådiga Wadstena-boarne

,

stod som en blixt i Linköping, der han fordrade

samma undergifvenhet, och fortsatte skyndsamt sin

marsch till Östersjökusten- Snart inträffade Gustaf

personligen i grannskapet- Mycket taltes om hans

stora egenskaper, och småningom hegynte hopp
om lyckligare utsigter tända sig- Ännu visste man
icke Braskens tänkesätt. Med spänd uppmärk-
iamliet hade hela Östergotliland sina tankar rigtade

på honom; efter honom viJJe alia rätta sig, ly

man räknade på hans mod, slughet och makt,

Hvem söker ick« hellre skydd under den åldriga

ekens skugga, än i den unga telningens, hvars

hastigt uppblomstrande krona lätt kan brytas af

en storm; man fruktade att Brasken icke skulle

tåla en sådan medtäfiare. Ännu voro ej Gustafs

religiösa tänkesätt bekanta, men Eraskenj och de

tom närmast omgåfvo Iionomj visste att han tagit

flitig undervisning uti Lutherska läran.

Denne mannens djupt seende blick slutade af

det djerfva och bestämda i Gustafs band!ingår att

han en dag kunde våga det oerhÖrtlaste, som han

kunde tanka sig, nemllgen en omstÖrtning af den

gamla Religionen. Med synbart lugn men med
inre oro afbidade han pTi sitt befästade slott Mim-
keboda den fruktades ankomst. Med nyfiktnhet

väntade; mun i Linköping utgången; det var som
tvänne himmelskroppar skulle stöta mot hvarandraj
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men de smälte lyckligt tillsammans- Gustaf skref

till Braskeu ett bref , dem t i han föreställde honom

fäderneslandets olyckor , hvilka de nu medsamnad

hand borde afyärja, och hotade i annat fall att

gä allvarsammare till väga. Linköping var besatt

af Gustafs folk, och hela trakten dermeå uppfylld,

Spejare hade berättat Biskopen huru den hetsige

Arvid Vesstgöthe begärt tillstånd att hos honom

^ilägga ett besök. Det kostar, hade han sagt,

allenast en dagsresa till Munkeboda och den saken

skall göras god; dessa ord Ijodo som thordön uti

Braskens skakade själ. Här var icke tid att dröja,

bättre att förekomma än förekommas. Biskopen

begaf sig med hela sitt hof, mera lysande än

Gustafs enkla omgifning^ till Skärkinds prestgärd,

der den unga hjelten hade sitt hufvi^dqvarter. Han
försäkrade huldskap, och lemnade en del af sina

maiJiaftige, ty han hade 12 Väpnare till lifvakt.

Förenade anträdde de tåget till Linköping, der

dessa mäktige män af stadsboarne, och af från

landet tillstötande folk, emottogos med lifliga ju-

belrop- Alla gfädde sig ät föreningen. Mänga
utaf Adeln inkommo äfven, och det blef rätt lif-

ligt i staden* Hvilken längtade icke att se den

märkvärdige mannen, som med sä mycket hopp

lofvade att återskänka Svenska folket dess sä blo-

digt beröfvade tiihel Brasken gästade Gustaf stät-

ligen på slottet härstädes, som han dä innehade,

Det var här Gustaf ntgaf den alltid märkvärdiga

kallelsen till den vigtiga Eiksdageii i Wadstena,

der återupprättandet af det fallna Svea grundlades,

der man ville upphöja befriarn till Konung, men

den förståndigt återhållsamme endast emottog Riks-

gtyrelsen.

[0

,jmmmm
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Oaktadt Giietafs kraftfiiila «tyre!ae knndft icke

pS en gång en Konung afsäUas och dess parti

dämpaSj en religion, som under 500 år inrotat

iig, ombjftas och en ny införas, en mäktig adel

kufyaä, som afundades en likes lycka, Skakningar

måste nödvändigt åtfölja en sädan omskapning; de

Södra provinserne oroades och uppäggades i hem-
lighet af de Danske ganska länge , och i synnerhet

Småland. I Möre^ Wärends och Knnga Härader

var samhällsbandet alldeles upplöst ; der bildade sig

en anarchi af bönder: De erkände ingen lag, in-

gen Kung, ingen husbonde af adel, ansägo hus

och hemman för deras egna, utgjorde ingen skatt,

odelade skogar och högdjur, höllo hvarken Tings-

eller Kyrkofrid, lefde helt och hållet efter näf-

rätten och mord räkucides bland dem för ingen

ting. Med Liibeck var ännu icke fred^ Danzig

var fiendtligtj och med Danmark fortfor grälet

under en fredlig lärt För att öfverlägga om så

vigtiga ämnen sammankallades Ständerna till Lin-

köping liiST. Konungen iutiaffade här med en

BtoT krigshär, med h vilken han ej allenast höll

vapensyn utan ordentlig mönstring. Här mäste

adeln uppgifva sina förläningar och arfvegods^^

samt rättigheter dertill ^ ij den seden hade inrotat

sig, att vid arfvegodsens återtagande frän kyrkan

elogo frälse-bÖnder fastigheter under sig, antingen

de tillhörde Kronan , Kyrkan eller Prestebolet. Äf-

ven måste de uppgifva sina räntor och uppbörder.

Konungen ville känna sin egen styrka och hafva

allt pä redig fot. Här beramades Rusttjensten till

100 marks ränta, all slags Eeviflning inrättades

och bestämdes; krigsgärd beviljades tiil en Skepps-

flottas utredande* Eöndeme i Småland belades med

böter, fyra Skatte-boar skulle betala en laggild

oxe^ något silfver; för hyart träd, som fälldes pä

I

m
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Kronans jonl, skulle pliktas 80 mark; de tred-

skande infördes pä Kalmar Slott. Några tyckte

att straffet gick för vida och ville hämnas. För

dem trädde i spetsen en Bonde ^ Jon Andersson #

Bom samlade en svärm röfvarej ihjälslog folk ock

plundrade Sätesgårdar. När adeln och Konungens

fogdar slogo efter honom drog han sig till Ble-

kinge; dä han icke tyckte sig hafva nog fram-

gång begaf han sig till Liibeck, att scika hjelp,

der dock ingen annan än Grefven af Höja och

Bereiidt von Mehlen gäfvo honom obetydligt bi-

träde ^ bestående uti 8 Ryttare^ 7 hornbägar och

en klädning. Straxt efter sin återkomst förlorade

han dem^ men vann deremot i Däcken en anhän-

gare^ som utförde hvad han eftersträfvadCp Att

Däcken var begäfvad med stora egenskaper^ och

liksom skapt till anförare för en strof-korpK, som

nu likväl ej var annat än en röfvarhop, är en san-

ning, men sä berodde ock hans hastiga framgång

deraf ^ att sinnena voro upprörda af förra uppro-

ret, att folket, som en tid bortåt lefvat i ett vildt

tillstånd, ej voro vane vid lagens tvång, och att

munkarne med ursinnighet uppretade dem. Om
Däcken varit en förständig man, som mera fogligt

upppfört sig mot sina egna, mindre grymt be-

handlat acleln och de fiender som fullo i hans hän-

der, skulle han med sin personliga tapperhet, sin

ovanliga ihärdighet^ och sin trollmakt Öfver all-

mogen, troligen gifvit Sveriges öde en annan rigt-

ning. Vi hafva vidrört denna händelse, emedan

den gaf anledning till Riksdagen i Linköping i

Juli 1542. Sjelf kom Konungen till Söderköping,

der han serskildt sammankallade adeln och till-

fiponle den om han kunde lita på dem, ty allmo-

gen var ännu sedan Braskens tid intagen af päf-

viska satiner, Jungfru Mariija mjölk, och S:t Bii-
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gitta* Eppenbareker, Han hade sammankallat adeti-

fanan och nästan hela krigämahten^ for att meii

ens göra slut på Däckens uppror , ty denne hade

efter nägon hvila samlat nya krafter, och, upp-

mnntrad af Hertig Fredrik af Blechlenburg och

till och med af Kejsar Carl V, trodde han sig nu

göra storverk. Han innehade Smaland och en del

af Östergöthland , ocli knnde uppsätta 10,000 man^
hvaraf en del onlentligen indelte hade sina Öfver-

ttar. Sateriet Haddorp, ^ mil frän Slaka^ var dä
en by; der hade 300 man lägrat sig, men blefvo

bittida en morgon under scimnen öfveriaskade af

Abrah. Ericsson, Leyonhafvud, och Botvid Larsson,

Ancker^ slagne och tillika med byn uppbrände*

En annan stöire tropp hade nära byn gjort en

fitor förhuggning, men blefvo på Ladugårdsängen
dels nedhuggne^ dels förjagade, samt berÖfvade

allt sitt byte, Nils Boye och Jacob Bagge an-

grepo en stor bondehär på Holveden, der ofver

1000 upproriske stupade; men det förskräckte ej

den modige Däcken, Ehuru i ödmjuka termec

hade han den formätenheten att sknfva till Rik-

sens Ständer 3 som då voro i Linköping, en all-

varlig anklagelse mot adelns och fogdarnes hård-

het mot allmogen i mångfaMi^a punkter , och der-

ibland att folket ej flck nyttja sina urgamla fri-

heter. Om också en del vair giundadt^ var likväl

mycket öfverdrifvet. Han påstod afven att silfvrei

och prydnaderne, som blifvit tagne ur kyrkorna
^

borde återgifvai^; att klostern , latinska messan, och de

päfviska ceremonierna måtte återställas. Ständerne

voro häröfver uti icke ringa bekymmer. Man af-

ilog icke alldeles en förklaring; Däckens krafter

voro icke att förakta; ännu kunde mycket Svenskt

blod rinna. Dessutom voro fogdarne icke utan

skuld, som genom för mycken s^tranghet uppretat

mm^
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«i enfaldig; allmoge. Genom Danskarnea hemliga

och de missnojdtfs offentliga understöd kiwide kri-

get länge nog fortfara 5 ja äfven gripa mer om-

kring sig. Man beviljade dock ett stillestånd frän

d. f November på ett är, dä emellertid all ting^

af godo och förståndige män skulle hiläggas. Ko-

nungen, som med skäl an&åg under sin värdighet

att dagtinga med en upprorisk undersåte^ stad-

fastade denna afhandling, såsom uppgjord emellan

^deln och dess fogdar, hvarvid Dackes namn dock

ej nämndes. Detta skedde pä Stegeboi^^ d, 14
Octob, 1542. Däcken bröt dock snart förliknin-

gen, lefvererade flera blodiga drabbningar , tills han

om hösten 1543 blef skjuten af Ragvald Pederson

,

Fargalt, på Rödeby skog i Blekingen, emellaii

gärdarne Ledje och Långmål^.

Dessia inbördes oroHgheter hade dössutom högst

vigtiga följder och gaf anledning till en annan
Riksdag i Linköping 1544, Ännu hade Sverige

ingen stäi^dig krigshär ^ troppar värfvades när nö-

den fordrade 5 allmogen uppbådades etter gammal
Eedj när kriget var äutadt gick hvar och en hem
till sitt. Konungen lärde af erfarenlieten inse hur
farlig en sådan krigsinrättning var, der en ansedd

man, som vann folkets ynnest, kunde uppbåda
krigsfolk, likaså val som Konungen sjelf. Den
manande budkaflen kallade sä Yät till fretUiga som
krigi^^ka Öfv^^rläggningar, Den var allmogens högsta

symbol, Pä Riksdagen i Westeräs, d- 9 Febr,

1544, beslutades att adeln och <le ofriga stånden

skulle låta Konungen veta huru mycket folk tdl

häst och fot hvar och en kunde stäUa. För att

lemna delta bestämmande svar höll Konungen e%
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Heiredag i Linköping, i Juni samma är, der hati

Tid samma tillfälle lät begrafva sin son Carl, med
Margaretha Leyonlmfvud , född vid Påsktiden. Här
beviljades att livar och en skulle efter förmögenhet
gifva en hjelpskatt. Man bor erinra sig att adeln

innehade då den mesta jorden, som bestod uti

stora gods och förläningar; de mest besutne för-

bando sig att utrusta 30 till 80 man till häst och

fot. T. ex, Lars Siggeson 20 till häst^ 60 till

fot; Svante Sture 20 till häst, 40 till f.; Pehr
Brahe 12 till häst, 40 till fot &c. Utom dess

betalte hvarje fräfse-bonde 2 lod silfver; hvar

skalte-bonde 4 ortug och hvar landtbo 2. Alltså

grundlades dä i Linköping vår stäende armée. Då
inrättades ordentliga rullar; Officerare for hvar sitt

manskap tillsattes, och när en gick bort skulle en

annan inrulleras ; mötesplatser bestämdes ; årliga

Öfningar skulle hållas, Gustaf uppreste Konunga-
maktens fastaste pelare. Denna armée var i bSijan

ej mer an €000 man, men den öktes efter handt

och Carl XI fullkomnade den genom indelnings-

verket.

Vi nalkas nu det stora krigiska skådespel som

uppfördes här d. 21 Sept 1598. Ehuru slaget

vid Stängebro är allmänt bekant , anse vi oss ej

böra förbigå den vigtigaste tilldragelsen i Linkö-

pings historia. Vi skola dock i korthet endast

framställa det angelägnaste.

Sedan K, Sigismund bestigit Svenska thronen

1592 afreste han till Pohlen, lemnande riket i

mycken oreda, Hans bemödande att äter infora

den catholska läran fapn mycket motstånd, så af

Ständerna som af ham^ror. Hertig Carl Genom
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det Bkjdtl Konung Johan gifvit cTerij egde den dock

flera anhängare i riket; saken var atltsä betänklig^.

Konungen viile styra riket fiån Pohlen, detta

väckte allas niisäncije och stärkte betydligt Herti-

gens parti. Flera vigtiga Riksärender förefollo^

der Regenti^ns närvaro saknades: Landets oroliga

tillståod fordrade ett ofverlmfvnd. Flera Riksdagar

höllos i Söderköping , Arboga och Stockhobii, hvars

slutliga följd var att Konungen uppmanades att

till riket återvända, i fall han ömkade riket styra.

Detta väckte hans missnöje; han ogillade allthvad

Ständerna hade beslutat. Partier uppstodo bland

Rådsherrarna ^ somliga hÖllo sig till Konungen^
somliga till Hertigen. De förra reste dels till Poh-
len, dels till andra länder och Infunno sig ej på
Riksdagarna ^ dock var Hertigens anhäng det mäk-
tigaste- Mycket parlamenterades ^ men förbittrade

mer än stillade. Konungen rustade en armée i

Pohlen att med våld kufva riket, men Hertigen

satte sig i besittning af fästningarne, och slöt sig

till Ständerna, Ändtligen utbrast lågan: Konungen
utskeppade sig i Danzig med 6000 man. Åtföljd

af en mängd både Polsk och Svensk adel anlände

han först till Aveskär i Blekinge , intog sedan Cal-

mar, d. 1 Ang*, förstärkte sig der med Svenska
regementer från WestergÖthland ocli Småland, och
begaf sig till Stegeborg, Sigismund och Carl hade
anmodat flera utländska Ministrar att medla emel-

lan dem. Efter mycken brefväxling beramades ett

möte i Linköping d. 20 Aug, 1598. Der infann

sig Hertig Carl^ men ä Konungens vägnar dess

ombud
j afvensom utländska Ministrar, Konungens

tillbud syntes Hertigen icke antaglige. Han for-

drade att Hertigen skulle genant helt och hållet

aftäga sig Riksföreståndareskapet, afskeda allt krigs-

folk j Öfverlemna alla sflott, begifya sig till sitt Län^
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och der i itiUhet afbida Riksdagen, der all ting

kunde afgoras genom laga ransakniiig, Pä eii ga

vådlig förlikning kunde Hertigen icke inga; $k

borde han ej blottställa %ig oc^.h sina trogna, ej

så lättsinnigt öfvergifva det allmänna bästa; då

var det bättre att väga; ärligare^ än att lemna

fäderneslandet i utlänningars våld. T)txiör^ svarade

tian, att Konungen skulle afskeda sina utländska

troppar, att saken skulle iagligen afgÖras vid en

Riksdags och af främmande Ministrar, att intet

ondt skulle tillfogas Hertigen eller hans vänner^

och att han då skulle visa Konungen all Ijdnad

och underdånighet. I annat fall uppsade han all

trohet, icke fruktande , skrefhan, hvarken Tyskar

,

Pohlackar, Ungrare eller Skottar. Härpå ryckte

han upp d- 25 Ang. och lägrade sig vid Mem,
en mil nära Stegeborg,

Tvänne interessainta händelser ititräfFade, som

vi ej för deras märkvärdighet kunna förbigå. Ko^

nungen ankom d. 22 Aug. till Stegeborg, sedan

dess flotta bhfvit sldngrad af storm» med en högst

obetydlig styrka. Hertigen stod dä vid Norrkö-

ping med 3500 fotfolk och 200 inan till häst.

Det hade varit lätt för honom att taga Konungen

genom en öfveraskning , men han ville, sade han,

genom denna stillhet visa att han icke hade något

ondt i sinnet Deremot , då Hertigen d, 8 Sept.

vågade sig nära fästningen, och uppställde sina

troppar pä en äng, der han under en stark dimma

ej märkt att han af fienden blef innestEtngd, var

han i verklig fara att blifva fangen. Dä Konun-

gen hörde de slagnes jemmerskri blef han lÖrdj

och befallta slagtningen upphöra, oaktadt Pohlac-

karnes föreställningar, och oaktadt att Fareubach

red fram till honom, förande på svardijudden en

m^
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Svenik loldats Inifyiid, Äiecl aiihållan, alt t-j foi-

loia ett så lyckligt tillfälle ^ stod han ej att ofver-

ta!a, utan hellre^ följande Mark^refye Johans af

Oätfrie^land fredligare farestä Ilningar, lät han för^

kunna Farbrodern säkert aftog. Nya fast lika få-

fänga förslag. Hertigen belade ^slottet på en annan
sida 5 och ined mera alfvare. Äter ett stort sam-
manträde j men alltid samma påstående ä omse si-

dor. Då begaf sig Konimgeo med allt sitt man-
skåp, natten emellan d, 20 och 21, till Linkö-
ping j utan att Hertigen derom fick kunskap förr

än tvä timmar efter dess afresa. Hertigen intog

slottet j begaf sig genast efter Konungen och in-

träffade vid Bjursholmen om aftonen d. 24 Sept-

Konnngen hade samma dag besatt båda bro-

arne Öfver Stäng och tipsptällt sina troppar, vid

pass 8000 man^ uti full slagordning på slätten

emellan dem, men dä ingen fiende syntes, utan
nytt forslag till förlikning honom inhändigades,
lät han dem äter rycka in i staden. Den oro och
ovisshet^ som rådde derstädei^ var förskräckande.
Partierne voro uppenbart delade. De Lutherskt
sinnade tvistade med de catholske; patrioterna
fruktade (ht utländskt tyranni. Så mycken tyst-

nad^ som under ett sådant vapengny var möjliga
herrskade. För hvilken som segrade kunde staden
lätt blifva offer. Bittida om morgonen väcktes

man af klockornas klämtande och stridens buller

utom staden. Man vill påstå att Biskopen Peter
Benedictus och Borgmästaren Pehr Eriksson, en-
ligt Öfvereuskoinmelse

5
gifvit Hertigen tecken med

klockorna. Klämtningen, lilla klockans pinglande,
och sjelfva sammaoiingniiigens hastighet hade hvar
fcin betydelse, såi^om tropparneiä samlande, titmar-

Kcherande;, och när anfallet borde ske. Detta af-
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passades et eftet tiopparnes uini&rsclicriup: , att

Hertigen icke skulle få med hela styrkan att göra,

KoiiUBgen lät genast blåsa albnn, och tropparne,

som nyligen begifvit sig till livila , samlades, ehuru

under stor förvirring. Gustaf Baner hinde ej mer

än sätta in sin häst och ailägga sitt harnesk dä

larm blåstes. Delade i tvänne afdelningar tågade

de med hast till broarne; Hertigen var i full an-

marsch. En trovärdig sägen förmäler, att han

tagit med sig en bonde, vid namn Jola eller Olof^

från Wångeby, som noga kände trakten. En tjock

dimma steg '^upp från ån, men Olof sprang upp

pä GumpekuUa backe , derifrän han kunde öfver

den samma se de Kongliga fanorna, och tillkän-

nagifva for Hertigen huru fienderna uppställde sig.

Följande Rim förvarar minnet häraf:

Wid Stenen pä GumpekiJIa backa

Ther skjidte Jola sin tjufva nacka.

eller

Stenen på GumpekuUa backe

Fridde mång kula från Jolas nacke.

Arvid Drake kom med Smålands Rytteri först öf-

ver stora bron, och andra troppar^ sä till häst Eom

fot, följde efter, aUt som utrymmet jnedgaf, meu
Draken blef genast tillbakaslagen af Anders Len-

narson, som anförde Hertigens Kavalleri i De fiy-

ende stortatle på de utgående, att all vidare ut-

marsch hindrades; påträngde af fienden sökte de

att rädda sig i strömmen, der de som ej kunde

simma drunknade.

Deremot hade vid Lilla Stång Konungens trop-

par kommit Öfver, bemäktigat sig höjderna, och
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pa Ladugårdsbacke uppfört några kanoner* For
att }i indra fiem derifraii anfÖU Hertigens Marskalk^

Von Marenbachj men måste draga sig tillbaka, i

synnerhet oroad af en Fana Hejdukar och Skot^
tar^ som lägrat sig bakom en gärdesgärd, och
derifrån hårdeligen besköt honom, J)a hände sig^

att under det di3 Kunglige som häftigast förföljde

de flyende kom Nils Rask ropandes y att de skulle

skona deras landsmän, bvilket de ansago som Ko-
nungens befallning- Detta hejdade dem. Emel-
lertid hade Lennartson biifvit varse reträtten, och
5om striden vid Stora Stäng var förbi , hastade haa
de retirerande till hjelp, anfallande de Kunglige i

sidan. De flyende samlade sig åter, och attaken
blef allmän. Då JÖran Posse och Lennartson , som
varit goda vänner ^ möttes på nära håll ropade den
förra: JBrodcr! skola vi kär mötas som fien-
der? hvartill den senare svarade: jffar fäller ej

hroderskap utan krut och lod. Derpå anföll

han med sina Ryttare och dref Possen åter ofver
ttrommen ^ och den som ej träffade något vad eUer
förmådde simma Sfver med sin häst drunknade-
Pohlska artilleriet blef af Nils Gndmimdson eröf-
radt, och FäUtygmästaren Tönnes Majdel tillfån-

gatagen. En hop Hejdukar ville försvara sig i

några qvarnhus, men blefvo dels nedhuggne, dels

innebrände. Slaget var således förloradt för Konu-
gen, hvars förlust man vill räkna till 2000, och
å motsidan till 40 döde och 100 sårade, men
denna olikhet tycks vara alltför stor- Fältstycken
fördes ned till strömmen och husen i staden be-
skotos. Dä skickade Konungen Arvid Svan^ en
redlig gammal Småländsk adelsman, med begäran
att man ville upphöra med fiendtligheterna och
underhandla om föiliknuig. Öfverste Samuel Nils-

son red dä tiU Hertigen, som stigit af hhten och

.-«
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pä knä tackade Gud för segern. Öä han hori

öfverstens berättelse svarade han ; det vill jag

gernaj befallte fieiidfligheterna upphöra, och be-

gaf sig till strömen, för att sjclf tala med Arvid

Svan. Under deras samtal träffade en kula ur en

reffi^Ibössa Hertigens bröstharnesk , att derefter blef

märke. Hvad! ropade Hertigen, ar hSt förräderi

å färde? Nej, svarade Svan^ det måste skedt af

öförsigtighet. Han bed;jrrade att Konungen mente

opprigtigtj och anhöll att Hertigen ville möta ho-

nom för att upprätta fred och förtroende. Det

berättas att Henrik Nykirk, en Lifländare, gjort

skottet, och skyndat" sig till Konungen, beröm-

mande sig af att hafva nedlagdt hans värsta fiende.

Konungen skall då hafva svarat: J}€t ville jag
icke att någon af mitt folk eller tjenare

skulle kafna gjort.

Hertigen antog stillestSndet , viljandes icke

vara mindre ädehnodig än Konungen vid Stegeborg^

Mötet beramades på slätten mellan broarne. Detta

verkställdes genast medan tropparne ännu stodo

uppställde i slagordning. Kär Hertigen skulle af-

afresa kom Riks-Rådei Nds Bjelke emot honom

och bad honom icke begifva sig i denna fara,

emedan det vore osäkert hur man ernade hälla tro

och lofven. Då svarade Hertigen bestämdt och

alfvarsamt: Jag måste rida ditöfver; Konun-
gen må då se alt jag icke varit hans fiende.

Dessa karaktersdrag äro vackra. Den ena stridde

för sin Krona ^ och sina KongL rättigheter, hvaraf

han efter sin åsigt icke borde uppoffra en enda^

Aen andra for sitt fäderneslands basta^ det han

ansåg i fara, fruktande en Konung, som tycktes

åter vilja införa den förhatliga catholska läran,

och den så djupt afskydda «tyrel>en wuder fram-
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mande höfdiiigar. Bittre, stränge ^ till och med
hatfulle^ dä det handlade om välde och rättigheter^

men oijisiiite som anfiirvamlter , dä den ena var i

i personlig fara ; ädelmodige 5 dä den ena hade den
andra i sitt våld^ Hiigsinte, dä det gäUde den
enas förtfoentie till den andras djgd. Som täflare

öm Riksstyrelsen ville de bada rada, men icke

som nidingar forgÖra hvarandra, StatsförhaUanden

skiljde dem ätj ej så mycket den petsoidiga oviJ*

jan, som fast mer fruktan foi' hvarandras gunst-

lingan

Öä Hertigen nalkades Konungen nedsteg hart

frän sin häst, för att betyga honom sin viirdnad,

men denne nödgade honom att äter sitta upp>
De redo afsides och samtalade förtroligt en stund;
sedan tögo de vägen til i slottet. Man kan lätt

förestalla sig hvilken jubel: Trummornas buller,

trumpeternas ljud, vapnens klang, kanonernas dun-
der och folkets \ivatop firade den sköna försonings-

stunden. Den blodiga striden var slutad^ och ett

glädjefullt lugn återskänkt till fäderneslandet- Allt

strömmade till slottet, der Konungen stätligen

gästade sin Farbror, och Johans syster, Prinsessan

Annä^ bemötte honom med all upptänklig artighet-

Man talade vänligt om sakerna, och i synnerhet
bm Konungens beqväma resa til! Stockhobn. Efter
maltiden skiljdes de höga anförtandterna ät, Näi*

Hertigen red bort utkastatfe han penningar bland
folket. Eli Ungersk Prest höll på gatan for ho-
nom ett kort tal på latin ^ deruti han upphöjde
hans hjeltemod^ och berömde hans foglighet ^ som
i*J velat missbruka segetn* Minnet af detta slag

fönaras i en gammal folkvisa;

Gud Fader, Son och then Helge and
välsigne eder alle både qvinnor och man &c,

4.

..mmm.
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Stiitlantle mal detta vackra förhallande i per-

sonligt afteeiide var deras framgtna förliäilaiide

fäsoiii Statsmän, Fred slutades. Konungen skulle

*;tjra riket efter lag, all oförrätt ^ara glÖmd* Uti

en ömjnande omständighet rar likväl Carl tadel-

värd t hård. Oakta<U Koimngeiis ifriga bemödande

och flera höga herrars btmeclling var han obevek-

lig. Konungen tvinga des till det sorghga steget

att ötlemna de fem Riks-Bäderna Erik Sparre,

Gustaf och Sten Baner , Thure Bjelke och Göran

PossCj dock under helig försäkran att deras sak

jskuUe pä allmän Riksdag af oväldige domare lag^

ligen ransakas och dömas. I nägra dagar höUos

de under säker bevakning i bondbyar kring Lin-

köping, der deras fruar fingo gÖra dem sällskap.

Deras barn voro merendels hos Prinsessan Anna
intill dess hon reste. Sedan fördes Råden pä bond-

vagnar och klofsadlar till Kongsbro och derifrån

till Segersjö i Nerike, der Gustaf Baners fru d,

11 Nov, förlöstes med en son Carij men tvådagar

därefter affördes han med de Öfrige till Nyköping,

När fruarna någon gåjig iingo hälsa pä sin man
tilläts dem ej att qvarstaiina öfver natten. Där-

emot uppförde sig Sigisniuntl på ett alldeles ofor-

modadt satt. I ställtet att enligt lofveri begifva

sig till Stockholm diriikte, reste han frän Cahnar

till Pohlen och återsåg aldrig riket mer. Carl

blef utvald till Konung 1604,

Sedan vi framställt denna vigtiga händelse,

Bom föreföll uti och omkring Linköpings gå \i

att teckna det blodiga sorgespel^ som deraf var

en olycklig följd. Hertigen kunde icke dämpa sitt

hämdbegär mot dem^ Eom ofvergätt titl Konungen.
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Han foieiiiådde ttem att de stiftat oenMiet i det
Kungliga huset, fSrledt Konungen att fieiidtliffen
anfalla riket, och att tle sjelfVa burit afvog skÖld
mot fäderneslandet Hvem skulle här vara domare I

de hade ju följt sin utkmade och krönte Konmiffs
standar, skulJe de kunna plikta fÖr hans handlin-
gar? Om de ock af nit rudt Konungen att modifft
ffjrsvara sin krona, är det en tvifvel underkastad
fråga huruvida detta icke hörde tilJ^deras pligt! Om
de varit af olika tankar med Ständenia onj det alhaän-
na bästa, och lika jnjcket fruktat Carls häftiga och
oböjliga sinnelag, som Sigismuiids vankehnod och
vekhghet, ar en sak som ligger utom gränsen af
all domsiätt, ty blott försynen kan veta hvad som
kunnat hända om Konungen segrat. Nationens
egna handlingar borde hafva skjddat dem, ty när
Konungen inkom i riket underkastade si«r ej alle
nast en del af de södra provinserna, m^^an äfve»
Stockholm, och en del af Upland och Westman-
laiui; hade Konungen som en klok statsman uppe-
hållit Hertigen med f8iliknings-prc>iekter, väl be
fastat och manligen försvarat sig vid Stegebora-
icke vägat slaget vid Stängebro, hade kanske i„om
14 dagar Carls sak varit förlorad. Manne Konun-
gen icke dä egt mera skai att straffa Carls anhän
gare säsom upproriske mot deras lagliga Konnns-aDa Hei-tig^n mönstrade fångarna oc). ordningen
kom tdl Peder Michelson Hammarschold , sLli
Hertigen hafW yttrat sig "så härjar dig då
andtltsen fast din gamla skäL^ hfartiS
Michelson smr^u"Jag förtjenar icke alt kal-
las skälm. Min Konung, den jas svurif
trohetsed, har jag ije^U tom en frfigkaZom jag svurit Eders furstliga Nåde dek
^^nmma skulle jag ärligt kafvl ijcni honom"

^Bi hammarn
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Denne benådade han; hvårföre straffades de andre

?

Statens säkerhet fordrade ej dessa offer.

Ständerna samlades i Linköping d, 27 Febr-

1600 till det sista ^ men mär^tvärdi^a Riksmöte

der blifvit hånet , och afgjorde Tiogst vigtiga Riks-

ärender. Sigismimd och hans son Uladislaus skulle

frän throneii uteslutas^ dock den sednare rättighet

lemnas aft inom fem månader sig i riket infinna.

Skedde icke detta skulle Hertigen emottaga Kro-

nan, hans Son Gustaf Adolph blifva hans efter-

trädare^ och arfsrätten pä den grenen Öfverflyttas,

Sigismiinds halfbror Johan var väl derefter när-

mast, men under förevändning att han af broderlig

karlek skulle kunna i framtiden forledas till hämd
och uppror, skulle han ätnöja sig med fiirstendo-

met Östergöthland ^ Bräborg och Lecko. Visst

var detta skäl svagt, då Johan ännu var heltimg^

och visst ej hade anledning att straffa någon för

det en Krona skänktes honom ^ men han hade in^

gen försvarare af sin rätt- Detta var helt och
hållet Hertigens verk, ty pä förhand hade han
beredt saken hos de tre Stånden; Adeln blef deiras

beslut varfie^ men dröjde dock ett par dagar med
svaret. Hertigen otålig harÖfver kallade Ständerna
tillika med krigsbefälet på slottet. Ert ICnekte-

höfvitsman ropade dä öfverljudt: jag och mina
medbröder välja ingen annan än Hertig Carl
Ull Konung, Häremot var ej godt att vädja,

Peder Ribbing förestafvade huru beslutet skulle

upprättas, som genast gillades. Hertigen tackade*

När hah inträdde i Rikssalen förde han med många
kärleksbetygelser den unga Hertig Jolian, då 11
år, vid sin sida. Denne förödmjukade sig för sin

farbror och afsade sig Kronan, Detta rÖrde allas

linnen, ty hans företrädesrätt var ostridig ochall-^

ii
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mänt erkänd. Man sag icke alldeles utan förtry-
telse huru Hertigen rent af tillväHade sig Kronan
kanhända att det ock var lyckligast for Sverige
och hela norra Europa.

Andra angelägenheter afgjordes äfven: Rät-
tare och Räfftte-Ting skulle ordenlligen liållas efter
lag, visst antal krigsfolk till häst och fot ständigt
umlerhällas; i krigstider ej den ena landsorten mer
af folk eller lifsmedel utgöra^ än den andra; tionde
till prester ordentligen betalas; ransakning mot de
brottslige af Adel, Prester och Borgare företagas-
En ny Kyrkoordning var väl utkommen, men
blef ej antagen såsom mindre förenlig med den
Lutherska läran. Äfven stadgades att de Finska
adelsmän, som tagit Sigismunds parti och blifvit
skonade till lifvet, skulle mista | af deras arfve*
jord och alla sina förläningar. Hertigen uppväck-
te i Finlstnd ett blodigt iidiemskt krig, som
kostade mycket folk, och kallades klubbe kriget,
emedan böuderne i brist pä annat mast förde dessa
vapen. Endast Österbotten förlorade vida ofver
11,000 meniiiskor i M års fejd. Sa snart qvinnan
var utvuxen beväpnade hon sig och slogs med
samma grymhet som mannen.

Bland de första ärender här foretogos var
ransakningen mot Rådsherrarna. Den 3 Mais sat-
tes en Domstol af 156 personer, nemligen 38 af
Ridderfikapet och Adeln, 24 af Krigsbefälet till

häst, 20 till fot^ 54 Borgare, 24 Ronder^ 22
Lagförare, och 4 som furde pennan ^ hvilka alla
aflade ed att utan anseende till personen dÖma ef-
ter lag och rättvisa. Hertigen gaf dem dessutom
en skriftlig försäkran, som frikallade dem frän all

trohet, hvarmed de voro honom förbundne, pa

I
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ctet de itiari liiikian^ uhui aitiseeiide till ^k^tibka|i

eller vänsfcap skulle läJIa åevns dom. Domareiia

voro samlade i eii «lor sal vid öppna dorrat. Främst

rid iiigängeii till Hertigens rum var ett bortl för

dess sväger^i, Hertigen af Holi>tein3 Johan Adolfe

Ministrar, Cleinent Laderdorf och Evert Steding-

Carl sjelf, som ofta gick ut och in, satte sig hoi

dem, pä hans högra hand var grefve -bordet och

pä samma sida ett långt bord for adeln. Dernäst

satt pi-estersjkapet ; pä venstra handen var ett bord

for krigiibefälet af rytteriet, midt pä golfvet långs

ett annat för knekte-höfvit^sniännen, och ännu ett

i samma rad för borgerskapet, vid uedra ändau

futo lagfÖranie , bönderna togo plats huru de kunde,

,

mSnge som ej hörde till domstolen stodo rundt om-
kring hvar de kunde, både utom och inom. Oro

och bekyminer var inälad pä allda snsigten. Tysta

suto domrarne kiing borden, väl vetande men ej

vägande hvad de borde göra- Hertigens närvaro

!äg på deras hjertan som en tryckande börda , och

kufvade den känsla af rättvisa och medlidande,

som dä och dä ville uppblossa, När han kom ^ Jlög

en kali ilning genom deras blod, när han gick

kastade de efter honom hemska blickar. Allt hvad

§om forehades skedde pä ett sä hemligt, ocli nästan

graflikt sätt, att man tyckte sig bevista de fordna un-

derjoi-diska domstolarnes rysliga och straffande blods-

akter. Aningen var sorglig hos eu hvar. I en

djup tystnad stod den församlade memglieten om-
lufing, kastande spejande blickar för att forska

hvarje åtbörd, Jivarje röreke hos domrarne, som
kunde iorräda dessas Iiemliga tankar. ÄndtUgen
hördes ett doft buller som Ökade sig alltmer och

liknade en högtidlig offerfest i en dyster natt.

AlJas blickar voro riktade ät ingången. De ankla-

gade iiiträddc^ ÖfTcr fyratio ^ de flesta af adel,

^i
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roio inrftaiiidc , dock infiiimo sig emtast nio af

rikets yppersta män. De voro Riksiräderiia Gustaf
och Sten, Baiierer, HogTiischikl , Thuie och Clas,

lljelkar, Eiik Sparre, Erik Lejonhufvud, Joran
Poäse odi C]]rii>tcr Horn, samt Carl Stenbock,
Axel Kurk, Arvid Sifdarm och Bengt Falk, An-
klagelse-ptmkteriia upplasfeä af Erik Göransson
Tegel, iion af Konung Erik XlV;s afskyvarde råd-

gifvare Göran Pehrsson, niängeii oskyldigs förföl-

jare ^ och nästan sagt sin egen Konungs och väl-

görares baneman. Väl voro dennes barn nteshitne

från tjcnsters beklädande i riket, m^n denne sonen
Erik hade Hertigen^ det oaktadt, latit uppfostra
och uppiiöjt, Fadren ^ar han tik i nedrigt utse-

ende och hans väsende var en mordengeb. De
nppgifna brotten voro inga andra än att de an^
klagade Iiyllat Konungen och dess parti, gjort för
honom allt hvad de kunnat, och i sin skriftvexiing
nyttjat försmädliga uttryck mot Hertigen^ Som
bevis framhafdes stora kistor med bref. Erik Leyon-
htifvud, A, Bjelke, Chr. Horn och JÖran Posse
kuäföllo för Hertigen och anhöllo om Nad, den
^le, genom Hol^teinska Ministerns förbön, erhöllo.

Hertigen kunde icke dämpa sin häftighet,
han utbröt emot dem uti härda ordalag- I syn-
nerhet uppförde han sig mot Hogenschild mindre
passande. Denne hade varit sjuk j tre år; var
det ännu, och inbars i en stol. Intet skriftligt

bevis fauns finot honom; detta fÖrtröt Hertigen,
som gjorde Hogenschild ganska bittra förebråelser,
men denne svarade med mod, köld ocli vördnad,
bad hiU!^ Furstliga Näde styra sitt sitine, och he^
dyrade det han vore oskyldig till de honom gjorda
förvitcher, Mau skickade fullmäktige^ till hans
fi*ngna niedbröder, att iidiämta om de n%ot med
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honom visste, men de nekade* I stället att deraf

stillas blef han äu mer förtörnad, lian steg upp

och bedyrade med ed att denne man, soai alltid

i^isste smjcka sin sak, vore af aUa den brottsli-

gaste, qch uppmanade hans domare att på honom
skaffa sig rätt, Hagenschild försvarade sig med
värma utan att förlora sin fattning , och blef ut-

buren, Domarne suto nedslagna^ och den som in-

nerligt kände det mindre passande ^f detta upp-

förande, och det obilliga deri, kastade, när hai^

obemärkt kunde det, missnöjda blickar pä Herti-

gen, Bet gällde deras ed och samvete, det var

ej godt att fälla dom, da man tvärt d^^remot blef

blef uppmanad till stränghet och skyldighet. Icke

mindre uppfarande var Hertigen mot de Öfrige

anklagade Riks-Raderna ; inför heli* församlingen

kallade han dem näppeligen anna^t än skälmar och
förrädare^ Pe talade med mod och styrka till sitt

forsvar, och förklarade att de icke handlat mot
sin pligtj icke stämplat mot sitt fädernesland, ty

det de gjort, det hade de gjort för sin lagliga

Konung; att deras enskildta och förtroliga bref-

vexling med deras fruar och slägtingar kunde en-

ligt Svensk lag ej mot dem som bevis gäila; att

sådant kunde dem förlåtas för omständigheternas

skuld, hvarom de nu bÖnföllo; nägot ond t uppsåt

mot Hertigen hade de aldrig haft, och det kunde

ej bevisas j dessutom stodo de nu inför en domstot

som vore jäfvig, ty mänga af domrarne voro till-

äfventyrs lika brottslige som de; att lejdebrefvet

innehöll det de skulle dömas af oväldiga domare,
att sä väl å Konungens som Hertigens vägnar

bkuUe främmande Ministrar tillkallas, för att af-

göra tvi^jten sä väl med Konungen som de inbyg-

gare 5 livilka deltagit i denna fejd- Långt iträn

att häraf blidkas afgaf Hertigen ett svar, deruti
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hau bestridde iejdebiefven , liåU% i en sä vidsträckt

beiiiärkeläe ; han pSstod att brefveh till deras hustrur

voro skrifne, väl ej att uppvisas ^ men att utspri-

das, ty man förtror ejj skref han, ät qvinuan det
man vill iiafva doldt, att de voro med vapnen i

handen lemnade honom, innan fördraget skedde i

Linköping^, I Rikssalen hief en allmän tystnad;
hvar och en fann att Hertig^eng förklaring var om
fj osaiifärdig, dock förvrängd, ty han hade ej

allenaist undertecknat tejdebrefven, utan dessutom
försäkrat att ingen orätt skulle ske dem, Hvar
och en kände inom sig att det voro de som troget
åtföljt sin Konungs fana, men att det var Herti-
gen som burit vapen mot sin Öfverherre, och att^

om saken skulle frän den sidan skärskådas, vore
snarare han den brottslige, fast lyckan nu gynnat
honom. Som eakerna nu stodo syntes han nog
begärlig efter Kronan. Sådant kunde blott tänkas,
icke uttalas, ty det hade kunnat kostti bufvudet.
Länge stod Hertigen och afbidade det någon skulle
tala, men en djup tystnad herrskade i Rikssalen,
pä de märkte huru blodet begynte att svälla upp
hos honom hlefvo de häpne något hvar; ingen
vågade motsäga, mm den aflagda eden låg tungt
pä allas sanivetct, Ändtligen hördes en röst ehuru
lågt yttra sig: FUla de ej svara kumia de
tiga: vi veic^ ändock hvad vi ööra göra.
Som ett echo långsamt fördubblar sig i bergen,
upprepades högre och högre desi^a orden, tilldciss

de inera allmänt Ijudade som ett enhälligt bifall.

Likväl syntes saken icke afgjord^ ty Grefvarne
sutto tysta, icke ett ljud hördes frän deras bänk.
Detta förtröt nertigen högeligen; han tackade de
ofnge för deras goda vilja, men vände sig med
4.arpa blickar till Grefvarne, frågande med sträng,
alfvar^am röst; kvar/öre de sä lego? Leyon-

wmmt
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hufvud^ som märkte att liiirmecl sjfiatks lA lia^

nom sade sig icke fimui att någon skedde

förnär med det att han svarade när han
tilltalades. Härmed låddes Hertigen yara nöjd

och gick ut»

Leyoiihufviul tog tlft onlet och förde dem till

sinnes, att de med Ömhet borde fälla dom, att

när de emot de värste illgeniiiigsmän borde vara

samvetsgranna, huru mycket )ner vid detta till falie

I

Sesinner^ sade han, det är ingen kalfvo- el-

ler gåseblödi utan ^nenniskor och våra med-
bröder. Prestenm hade redan inlemiiat sitt svar,

de pästodo att evangeliska läran ofelbart blij-

mt utrotad i Sverige om Sigismund segrat
vid Stångebro ^ ty när han redan vid sin

Krijnlng i tfpsala som vän dertlll gjort för-
sök , hvad skulle han icke dä gjort som ovän?
Hans rådgifvare voro derfÖre ganska straff-
bara, Hiiru rörde Böndcnu* mätte varit kan man
finna af deras vackra iippförande. l>e framskic-

kade en Taleman , som ä deras vagnar bekände att

de denna sak icke forstodo, bedjande Henarna
göra som de funno skäligast. — Den nedrige Erik

Jöransson och några få andre hipo kring vid alla

bord och anmodade hvar och en att teckna pä de

dl brukliga små ^kriftaflor hvad de förestafvade.

Hertigens ovilkorliga vilja fann nian dä, ingen

torde sätta sig deremot, det kunde lätt bl if\ a fram-

buret till den forfiirlige, Pä sådant sätt tillställdes

deima blodiga dom, men när Ständens röster blefvo

frandagde pä Grefve-bordet, och ått dä befanns

att de fängdige Riks-Räderna voro dömde som
Riksförrädare bleiVo aila förskräckte- Grefvarue

uppsatte väl en luildare dom, men Lejonhufvud
gick boitj ty Hertigens stränga bli<^kar och ilc

«!
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fliiifva onleii sviifvatle ännu för hans upprörda ocli

liirskräckla Huine, Dä var de olyckliges sak för-

lorad; dödddumeii blef i allt bekräftad. Alla

¥ora pii det högi^ta rörda, l\esteriia ångrade att

hufva ka^itat första stenen; det blinda religions-

nitet mildrade eitt härda kraf, ocli g^af vika för

den ädlare känsiiin af memiiäkorätt De ftJrklarade

att man förhastat ^ig, att sä sträng !iade deras

mcniag' icke varit- Forgäfves använd ess Holsleinska

Alinijiterns bemedling^ och fåfängt var den vekiige

och äiigerfTdIe Leyouhufviids bemödande alt niiiUha

den obevekliga Rik^loi-estandaren, som redan liade

domen i sina händer. De olyckliga Grefvarna kjiä-

fÖllo för den härde mannen, men hans hjerta var

ett stfil, hvars bättre anda hade flytt; han stod

for dem som en bildstod och låddes icke en gäng
märka dem. Smärtande är olyckan, men mera
krossande föraktet. Ännu egde man en svag for-

hoppning. Gustaf I., hvilken som en helig vål-

nad sjunker med hvarje tidens knäppslag tillbaka

i den gråa forntiden, står likväl »Utid vördnads-
värd framför oss, men då lefde han hos dem som
tett och känt honom , eller beskrifvas af dem som
haft denna lycka, uti en ännu lifligare hogkonisf,

bom en huld Konung och nära auförvandt. Gustaf
Baners och Thure Bjelkes fruar, Margaretha och
Christina Sture, voro Hertigens egna köttsliga sys-

konbarn, och Erik Sparres fru, Ebba Brahe, var

(lotter af Drottning Catharinas syster och af ett

Gustafs systerbarn. Man räknade pä dessa höga
anfönandter, men förgäfves. Deras knäfall, böner,
tårar, förmådde ej röra hans förhärdade sinne,

Jiej, icke en gäng det bevekande skådespelet af en
och tjugu omgifvande barn, hvaraf somliga ännu
i späda är lågo för hans fötter som bedjande

cjigiar. Den härdaste man äskidle kanske hal Vi*
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vektiat vid anblicken af denna g:rupp, men Cc^rU
lijerta liknade i denna stund en klippa, vid hvars
fot oceanens vågor, upprörde af stormens raseri,

fåfängt utösa sin förtvifian.

De bedriifvade fruarne erhollo tillstånd att

besöka sina män uti arresterna. Det beliofs inga
romantiska skildringar för ett Ömt hjerta att före-
ställa sig dessa rörande uppträden. Också ärcj

dessa framställningar inga fantasier , de Sro tidens

sanna händelser. Det var inga brottslingar de äter

slöto i sin famn^ deras täiar blandades af ingen
ånger , de behöfde ej blygas för efterverldens dom

;

Deras förfäder voro namnkmuiiga för deras be-
drifter och deras kärlek till fäderneslandet , men
desse deras efterkommande skulle blifva det for

sina olyckor. Om detta är en tröst, är det likväl

en svag tröst vid gränsen af iifvet. Grafvens lugn
kan någon gång vara efterlängtad af den olyck-
lige, men mörk, hemsk och dyster måste den all-

lid blifva för den som ser sin glädje pä jorden,
och sina förhoppningar störtas deri. De få tim-
mar som de bedröfvade tillbragte tillsammans for-

flöto liksom de ängsliga stunder, dä en döende
under nattens långsamma framskridande räknar kloc-
kans likformiga sekundslag 3 än fruktande, än läng-
tande efter den evigt gryende morgonen. Den
sista skilsmässans timme inträffade; ma vi följa de
olycklige till den blodiga rustningen , och värt del-
tagande sväfva omkring dem i sista stunden som
(BD tröstande skyddsande.

Vantro och vidskepelse beberrskade pä den
tiden folkets sinnen vida mer än nu. Det trädde
att den allsmäktige förkunnade stora och blodiga
uppträden pä jorden genom järtcckcn pä himmelen.

Q!
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iiédaii i gryningen af den oljckliga dagen, d* 20
Mars, gick ett rykte frän mun till mun om de
förunderliga syner, som visat sig den fÖrkdna
natten. Man hade nemligen sett på månans bleka

cirkelskifva ett blodrödt kors och två fiendtliga

krigshärar pä hinilahvalfvet, som dragit mot hvar-

andra i härnad, utförande ordentlig,! slagtningar.

Antingen dessa ttckeu skulle betyda himmelens
bifall eller vrede j kulide berättelserna derom dock
ej annat an injaga häpnad och fdrskräckebe hos
ett folk 5 livars fantasi var intaget af den fordna
tidens vantro. Redan tidigt pä morgonen var stor

rörelse pä slottet; Hertigen nistade sig tiU afresa.

Antingen han fruktade att låta beveka sig, eller

han, icke så blodgirig som Christian, ej ville of-
vervÄrä det blodiga uppträdet, hade han beslutat
att aflågstia sig. Han lät genom sin Sekreterare
Mikel Dufva förkunna dé domde Herrar att bereda
sig till döden ^ och befallte Marskalken von Mosen-
back , Anders Lenai^dson , Otto Mörner och Anders
Nilsson att sträxt lata verkställa domen,. Da han
redan satt sig i slädan vågade Leyonhufvud ännu
ett knäfall för att bedja om Gustaf Baners lifj
men blef med förebråelse tillbakavisad.

Vakter uppställdes pä alla häll; soldat afdei-
ningar marcherade fram och åter genom gatorna
för att hålla ordning. Adjutanter flögo med order
frän det ena stället till det andra. Patruller till

häst redo omkring Öfverallt. ÄndtJigen uppmar^
cherade med flygande Fenikqr och undel' dofva
trumslag de truppar som skulle hålla vakt vid exe-
cutionen. Omkring den runda stensatta planen pä
jerntorget, der några rodaktiga stenar ännu i dag
ligga inmängde bland gra graniter och af allmän^
heten anses vara blod efter de olycklige Grefvarne

^
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lippilallde Sig en spets^anl af lerig sfolk, så vat

till häst som fot Alla loii!;;ter voto itp|iiyilde med
frimtiinmer, taken och alla ställen, ilerifrän af.

lättiiingen kunde synas, upptagne af åskädarc. En
mäng^d af Adcin och Riks-Ledamöterna spruiigo

om hvarandra; folkmassan hyälfde sig som i vågor.
Det var ett brokigt, både lysande och djsteri

livinimel; allt var likväl stilla. Med tyst ifver

sökte den ena eller andra att arbeta sig fram eller

aflägsna sig. Ändtligen anlände de dömda offren,

nnder stark bevakning. Utom andra prester be-
ledstagadeB de af Biskoparne i Linköping, Streng-
näs och We^terää, Äfven följde niänga vänner
och anforvandser , likaså en del af den gamU
Adeln och Riksdagsmän, alla sörjande att se sä
ypperlige män undergå ett så ymkeligt Öde. De
fängnes frnar^ som ej ville iifvergifva de älskade
uti den sista svära timman^ stöttes med gevärs-
kolfvar tillbaka af vakterna, somliga störtade om-
knll och voro nära alt nedtrampas af hopen. Deras
undergång sknlle också Ökat dagens ryslighet, om
ej Grefve Axel LeyonluifTiitJs moder, Ebba Lilje-

hök, och i synnerhet iru Anna Gyife, gift med
Nils Nilsson Natt och Dag, med ädelmodigt del-
tagande räddat de tröstlöse, och bortfört dem frän
denna förskräckliga scene.

Vid det Rådsherr^rna kommo nr huset, der
de sntit under beredelseiij ropade Gusfaf Baner
"1^*1 hög röst: Här är den man som ärligen tjeni

sitt fädernerike^ och nu skall uppbära sädan lön
för trettio års trogen tjeiist, der lorbarme sig Gud
^fver! Han värdigas iitkrafva mitt oskyldiga blod
af dem som så ofättan öfver mig dömt hafva.

Annorledes hafver jag <jent, Annorledejj blifver

ji*g belönt. Biskopen i Strengnäs Petrus Jona?
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steg fiam och fiSg^atle om han ej ville lieltänn»

sig brottslig-, J liafven hört hva<l jag bekant,
svarade han, ilä jag; annammade det heJiga Sakra-
mentet, Denna bekännelse var sannfärdig» Jag
dör oskyldig, och är för Gud i himlen fri fcir

alla edra oärliga tilluiälen. Som redlig man med
rent ocli obeiläckadt samvete vill jag inga i det
eviga lifvet, Un«ler gåendet tog han än en hnstru

,

än en jungfru i hand och bad dem icke tala illa

om honom ocli hans medbtoder pä deras dÖda
mull. När de koniino till ringen ryckte en del af
Hingstridarne derur och Stallmästaren Atiderg Nils-

son med sitt manskap intog deras ställe. Gustaf
Baner talade dä med Ejelken^ Possen, Stählarm^
Horn, Sparren och några andra, hvilket dock ej

mycket hördes. Då steg en ung Stockebängel
fram med sin liatt pa hufvudet och några tje-

drar i hatten
^ tecknande <lem till med regements-

kafveln, och sade; 0der är hf gifvit att tala
för Eder. Det är tid till, utropade Baner, sedan
man tvä är våldsamligen hållit oss i fängelse säsoni
uppenbara ogerningsmän. Sedan frågade han
samma Stockeknekt : livilken skall vara den förste?
Som denne sade sig icke veta det bad Baner ho-
nom fråga efter. Denne tillsporde Otto Mömer,
och återkom med svar: J skolen vara den fdrste.

Som Gud vill, utbrast Baner, det är sä godt att

vara den fiirsta som den eftersta till denna rätten.

Derefter begynte Herr Gustaf sjelf psalmen: Herre
Gud Fader statt oss bi, &c, sedan den med flera
andra var sjungen talade han med stor frimodigliet
till folket om den orätt som skedde honom, och
betygade vid den allsmäktige Guden, hvars an^
sigte han snart skulle skåda, att han dog oskyldig
och trogen sitt fädernesland. Med ett förundrans-
värdt lugn log han ett ömt af^ked af de kring-.
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stående i ringen ocli uppmanade alla att hjsa göd*

het for hans olyckliga familjs att framfor allt iclté

tänka förklenligt om honom, ty äran^ sade han^

går framför allt, fast kroppen pä detta sätt upp^

offras. Derefier afklädde haii sig och ftill pä
knä. Mästermannen bad honom vanda sig möt
solen y hvilket han genast gjorde och band sjelf

klädet för ögonen- Biskopen i Strengnäs lutade

sig ned till honom och liviskadet Käre Herre be-

känn att Ni är skyldig till döden. Hvartill Banet^

ofverljudt svarades Nej ^ nej, i Jesu Namn! och
samma mod som i lifvet visade han i skta döds-

stunden. Han blef liksom de öfrige med svärd

afrättad^ och det sägs att han rest sig pä ena

benet ^ sedan hufvudet redan varit skiljt från krop-

pen ^ liksom han vid inträdet i andra lifvet ville

ropa tillbaka, och ännu en gäng betyga sin oskuld.

I samma kläde ^ hvarpä han stod^ blef han lyftad

på en svartklädd bär af några af adeln och flera

Finska krigsmän ^ och under många tårars utgju^

tände bortburen.

Härnäst följde Riks-Canzlern Eric Sparre. Matt

var till växten läng och af vackert utseende. Äf-

ven var han mycket aktad for sitt sunda förstånd

och sina stora kunskaper. Han beledsagades af

Biskopen Olaus Stephani Bellinus frän Westerås^

Under Gustaf Baners afrättande hade han vändt

sig från detta rysliga skadespel och talade under

detsamma med Jöran Claesson Stjernsköld och

Christiern Claesson Hoi^n, men Sten Baner och

Thure Bjetke sågo noga pä dent som ledo döden^

och ropade dä hvarjc hufvud föll; Gud vare din

s)äl nådig. Sparren uppläste efter ett kort och

kraftfullt tal en vederläggning mot sih domstol ^

den han visade vara olaglig och vrångviSj^ vädjan--

"99
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iXes till den Alclrahogate, Efter läsmngeii sönder^
slet han skriften och gaf den till sitt folk att i

ännu mindre bitar sondemfvas, men concepfet der^
til] fanns bland Gustaf Baners papper. Den var
med sådan stjrka skrifven, att Hertigen fann för
godt att söka vederlägga den^ men hvad öfverty^
gelse det värJkt ' lemna vi derhan. Med mjcket

'"^H.^.f-^^ en andakt full af väitlighet och upp-
rigtigliet tog han afsked af de kringstående ocli

tröstade dem med den försäkran att han dog lugnt

i medvetande af sin oskidd, och i glad förhopp-
ning om en bättre verld- Han nedföll derefter

på ett karmosin-rÖdt kläde och band sjelf for ögo-
nen, men upplyftade händerna nog hÖgt, att skarp-
rättai^n bad honom sänka dem nägot, hvilkct han
ock gjorde, och i det han sade: Herre! i dina
händer befaUer jag min anda^ blaf hufvudet af-

hugget.

Efter honom Sten Baner och sedan Thure
Bjelke. Den sednare, oaktadt han sett trenne vän-
ners och oljckiiga medbröders hufvuden, det ena
efter det andra, falla för svärdet, egde likväl den
själsstyrka att han höll ett sä rörande tal, att den
kringstående alknänheten blef sä betagen , att ingen
enda kunde återhålla sina tårar, eller hämma sitt

snyftande och sina suckar. Soldaterna voro sä
rörde att de med darrande händer höllo sina va«
pen. Under det han talade steg skarprättaren fram
och bad att han ej skulle fördröja tiden, Gif dir
tillfreds yngling, svarade han mildt Dä han sjöng
sista psalmen: Jag ropar til! dig O Herre Christ
begynte och slutade han hvai^e vers sä att haiis
röst hördes Öfver alla, med fuJIa och rena toner
och med djxjpt allvarligt uttryck af ordens ande!

5
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liga mening. Som han var lång till växten s5g

han sig omkring pä alla sidor Öfver de kiingstä

ende, med fria och higiKi blickar, utan alt nk^m

tär mäiktes i han<? ögcm, eller att någon fiinm

dring i dess hy eller anletsdrag kunde rcijas, »en

sista han tog af^ked af var brödren Claes, ihvars
|

vård han anbefallte sin hustru, mec^,)ivilken hun

fört ett 20årigt sällt och lyckligt äktensiv£jf>y.,l!l^a^

som hanieii, hvars uppfostran han uppdrog honom/

Då lian steg på täcket sade han med en vanligt

leende mine till skarprättaren : Mach es Jristh!

men da han skulle himla klädet for ögonen hej-

dade han sig och sade med en mild dragning på

läpparne och liksom en förklarad blick: Nej, jag

skall offra min Herre och min Gud ett bart och

oskyldt rent ansigte , hvarefter han fdll på knä.

Då sade mästermannen: Herr, ikr stehei nkht

reckt! Hvarpä han steg upp och vände sig mot

solen j och frågade: Stehe ieh mm revjtl? Ja,
|

svarade mästermannen; hvarefter han äter ntdfolt

på knä. Sedan ropade han med hög röst: Herre

Jesu Christ! i dina händer befaller jag min anda,
|

och vid det han ropade det för tredje gängen rul-

lade hufvudet utät ringen. Alla stodo häpna och

rörda ofver denna lijeltens modiga och beslutsam a

död. Blodet skockade sig kring de bedröfvade

åskådarnes hjertan; sjelfva skarprättaren måste samla

all sans för att kunna föra svärdet, och tjstnaden

bland allmänheten var i detta rysliga ögonblick si

djup, att det sägs, att svärdets hvinande i luften

varit hörbart, men nar hufvudet föll, då, dägen-

Ijudade luften af en ynkelig veklagan och många

nedföllo sanslöse. Bengt Falks afrättande, som

gick mera hastigt, slutade detta sorgliga skådespel.

Man kan lätt föreställa sig med hvilket lie

Jdämdt hjerta, med hvilka upprörda känslor hvarjts

«g
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åskådare slciillc bortg;a frau detta fiuansfulla och
fiirskräckliga upptrade. Svenska folket liar i alla

tider äli^kat sina Konung-ar, och denna kärlek hade
n^vligen blifvit upplifvad genom Gustaf Irs stora

bedrifter. Han lefde ännu i lifligt minne som en
hidd fader för sitt folk, som en ädel räddare af

&itt olyckliga fäderneÄland, Khnru mänga togo
Hertigens parti och \oro glada ofver stridens ut-

gång ansågo de flesta likyal desse Herrars blods-
utgjutelse mera f?om offer för en barbarisk hämd,
än mm lagens och rättvisans fordringar Dessa
stolta iich ansedda männens förklaring af deras
oskuld i den högtidliga sista stunden af lifvH,
hvilket menniskan icke kan upphöra att älska,
förvandlade dem till martrrer för deras Konung,
som, om än förvillad och till och med skadlig för
sitt fädernerike, likväl varit deras rättmätiga lag-
krönta Konung, %"är man härtill lägger deltagan-
det för fjra tröstlösa enkor och 22 faderlösa barn

,

hvars^ sorg och djupa bedröfvelse icke kan fattas

af någon annan än dem, som sett sina älska-
de mäns bhid sä oskyldigt utgjutas, kan man
lätt finna hvad känslan skxdle lida vid ett skade-
spel, som, som blodigt och rysligt i sig sjelft,

blef ännu mera upprörande genom det gryiiima
våld hvarfor oskulden tycktes falla ett blödande
offer.

liBi

När Axel Kurk gjorde sig tillreds att stiga
fram utropade härhoblen den Hertigliga nåden for
honom och de öfrige, nemligca Hogenschild och
Claes Ejelke, Carl Gustaf Stenbock, Eric Abra-
hamson Leyonhufvud, Christoffer Claes Horn, Jö-
ran Posse och Arvid Ericsson Stählarm, hvilka
icke egentligen voro utförde för att dö, utan till

det Kom icke var foga lindrigare, till att se deras

mm
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vänner aflifvas* Hvartill tjente denna gtj^mhet?

Icke till annat än att väcka inre hat och hämde-
kansla. De voro jn alla lika brottsliga och det

var ju uppenbarligen j
att med skarpare dragfram^

ställa handlingens orättvisa- Skedde detta for att

Injaga förskräckelse och fiir det Hertigen derige-

nom ville visa hvad han kunde vara^ så var denna

kalla beräkning i alla afseenden en barbarisk tor-

tur. Dä Biskoparne icke kunde förmå nägoii att

bekänna sig brottslig bemödade eig den ovärdige

Eric Jöranson Tegel, som ej kunde mättas af det

blod som flöt för hans fötter , att öfvertala åtskil-

liga herrar 5 särdeles Grefve E, Brahe och JÖran

Stjernskjökl, att vederlägga deras försäkringar om
deras oskuld, men dessa herrars redbara och liöga

tänkesätt fÖrbjÖdo dem att falla till en sådan låghet.

De döda kropparna sveptes i Slottsfogden Peder

Matson Stjernfeldts hus, och bisattes i Domkyrkan,

hvarest de Btodo lik ofvan jord pä norra sidan,

som befalldt var^ tills Biskopen nödgades skrifva

till Kongb Sekret. Michael Olofson och begära

fureskrift om begrafningen ^ för den svåra Itikten

och stanken skulb Äfven efter deras död kunde

Hertigen icke dölja sitt vresiga sinnelag mot dessa

olyckliga, hvilket nogsamt röjdes i hans svar från

Nyköping d, 8 April 1600 pä Biskopens förfrågan

angående begrafningen, deruti det heter att graf-

varne ej skulle hvälfvas eller höjas öfver jorden,

iitan liken i en högst tvä rätt och slätt nedläggas

på norra sidan, vid vestra dörren ^ i Domkyrkan,

och efter orden: sä framth annat skeer, dä skele

j veete att vi icke vele hälle ider thet till godhe.

Sparrens lik fördes likväl till Öja kyrka vid Suiidby

i Södermanland, der ett vackert epitaphium upp-
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lattes öfver honom ^ med en läng minnesskrift på
latin, som kan läsas i Stjenunans Höfdingamimie,

Ehvad än de o]yckli|2fa Radsherraraa felat,

var Hertig: Carls behandlingssätt emot dem ganska
©billigt ocli alltför strängt. Det var ju lyckan
som afgjorde de stridandes öde. Hade Hertigen
Mifyit fången yid Stegeborg ^ hade han ju kunnat
fä dela K. Eric XIV:s öde, och historien hade dä
troligen dömt lionom säsom upprorisk mot rikets

lagliga Konung. Hans bemödande att fläcka deras
minne liar Hkväl varit fruktlöst , iy när Sekler
fdrrunnit dÖmes Konung och iindersåte, hvar och
en efter som lian handlat. Fastän Konung, har
kan icke kunnat hindra de efterlefvande att i sina

hjertan resa dem en minnesvärd af deltagande
^

som han genom denna handling kanske sjeif för-

verkat- Det har fordrats hela hans efterföljande

kraftfulla regering och hans verksamma och upp-
rigtiga nit for fäderneslandet^ att öfverskyla detta
brott mot menskllgheten, pä det icke efterverlden
skulle uppteckna honom bland tyrannernaj.
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J^om kyrkan.

Él

I i.

Dentia bjg'gnad^ utförd i hö^ ech gothisk

stil, fri och åskådlig I siti helhet, siar för oss vid

en återblick ofvet förflutna sekler, som ett minne

af forntidens stora anda, och förekommer oss en

dyster aftonstund ^ dä vinden susar i kyrkogårdens

lÖfrika träd, som att tempel i en offerlund. Ehuru
stort och innerligt den herrliga och massiva bygg-
naden, fiom, fastän i nuvarande större enkelhet,

likväl uttrycker konstnärens snille och djerfhet, än

må verka på oss, måste vi dock falla i än större

förundran, då vi vid närmare forskning föreställa

oss densamma sådan den fordom var i all sin prakt

och yppighet af rika konstarbeten. Der funnos

då flera prydnader^ såsom hÖga altaner och präk-

tiga portaler; trenne prydliga torn med smakfull

byggnadskonst reste sig högt ofver ett glänfcaufle

koppartak, som tillika utmärkte tidens rikedom;

de i många färgor skiftande fönstren uppväckte

hos sinnet en bländande föreställning om det inres

praktfulla glans; de konstrika arbeten, som prydde

dessa fönster, altaner och portaler, hvaraf en och

annan ruin ännu qvarhäller konstnärens dröjande

och beundrande blick, väcka lika så mycket var

förvåning öfver tidens skapande anda, som den

ingjuter hos oss en sorglig känsla öfver det herr-

ligas förgänglighet. Ehuru vi besinna byggnadens

heliga ändamål ocli att det var det eldade rcli-

gions nitet som framkallade och utvecklade den

menskliga viljan och kraften till sä utomordentliga

ansträngningar, synes det dock som ett å^ådant

konst -arbete skulle öfvergä ett folks förmåga som
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föiekonmiei oss vildt och ohyfsadt Hvilka opp-

offiiiinar! hvilkeji iliäidighet! hvilken anda! att

uppföra ett så stort och värdigt teiiipe!, der det

eviga väsendet kunde dyikas med upplj ftande hög-

tidlighet, der andakten kunde lifvas till det inner-

ligasitej det högsta åkallande! Ju okunnigare, ju

vildare och mera krigiskt folket, ju ljusare strålar

den herrliga byggnaden i den niÖrka tiden. Icke

något torn var dä anbragt vid vestra gafveln. Den

ilraniställde en frontispice, som, hk en jppig

lafla, uppgick till takets spets ^ och med sina vackra

prydnader pä pelare kring fönstren och de trenne

ingängsportarne fördröjde den ingåendes blick och

ingaf honom en helig aning om de herrligheter

han snart skulle skada- Srt Petri bihl, åt hvilket

helgon detta tempel var invigdt, stod uthuggen i

den stora mellersta portalen ocli aldra öfverst kor-

set. När de yttre formerna med sin storhet kunde

göra så djupt intryck pä åskådaren, hur mycket

mer ski4le icke förvåningen stiga vid inträdandet

uti sjelfva templet, der prakten och konsten ut-

vecklade sig i sin högsta mcijliga yppighet. Or-

gelverket borttog ej dä den stora anblicken af det

hela; det höga taket med de mångfaldiga hvalf-

ven, väl olika till skapnad, men symetriskt Uka,

lyftade ögat och tankan till det högtidliga. Det

var icke då som nu, att allt var ljus, och ingten

skugga* Sidengardiner hängde i afmätta sänknin-

gar för fönstren och föremålen visade sig i en

$väfyande blandning af ljus och dunkelhet. En
helig skymning bredde sig öfver hela templet. Den

stora eviga naturen, der de pä jorden hviiande

skuggorna Ijufligt inflyta i aftonskinirets guldgula

strålbrytning, var här tagen till efterdÖme» Det

var som Gud ttjelf varit närvarande, Pelarne om-

vcxUde med de framblänkande fönstren j som ^jpridde

^^w^fp^^w?^?"



ett mlng^faldigt skimmer, p5 ett sa imderbartsätt,
att man i hast ej kunde fatta deras forliallaiide

lill hvarandra. Den förtrollande dager, som fram^
Jjste emellan dem, och petspektivernas mängd,
som ombjltes vid hvarje framskridande steg, gaf
lif och rörelse ät de höga massorna , hvilka tycktt»
sväfva for det häpna sinnet som andliga gestalter.

Med vördnad och undergifvenhet blickade man
fram mot templets helgedom : Högchoret och Al-
taret, De omgäfvos af åtta pelare , hvars capiteler

prålade med blänkande lörgylhiing, och emellan
hvilka, vid högtidliga tillfällen uppliängdes en
ijock guldkedja; choret var serskildt iristängtlt af
ett sirligt genombrutet gallerverk, och utgjorde
ett slags helt för sig. På altaret stod Frälsaren»
liild i öfvermensklig storlek och framställde reli-

gionens symbol i sin högsta idée, i sin gudomlt^
ga renhet och enkelhet. Här var medelpunk-
ten föl* den egentliga gudsfjensten , här stodo
religionens höga symboler, här var det aldra-

heligaste, och ägde samma vördnadsbjudande som
Judanies tabernakel i Jerusalems namnkunniga tem-
pel. Icke nog härmed, ögat mötteii, hvarthän det
vände sina blickar, af heliga föremål, ock sökte
ofta begärligt det Iielgon man valt Éill skyddspa-
fjron- Der funnos tjnguätta mindre altaren, pre-
bender och capeller, somliga invigda ät vissa hel-
gon, andra åter stiftade af privata, för hvars sjä-

lar, liksom för deras efterkommande, lästes messor,
hvartilt stora donationer voro gifna. IVramfÖr dem
lågo uti stora grupper knäbÖjande uti helig andakt
och brinnande åkallelse. Pä alla altaren , likasom

i>å
högaltaret brunno vid högtidligheter ett stort an-
tal ljus; den manliga rös^tens höga toner gengju
dade i hvalfven; presternaS mängd, hvar och en
görande tjenst yid sitt altare , ocli deras heliga och

BIS
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oförstäckla ccreinaiiier, soni genom det Iiemliglieis-

fulla okiii cte troendes vantro ^ och äiidtligöii de tilU

bedda helgoneiii^ iiäivaro dämpade sinnets jordiaka
tankar, beredde odi gjorde det cidmjukt till Guds-
tjensteiis högtidliga begående. Allt detta verkade
pä själen^ ingaf den en oviss ^ orolig- känsla som
Jiknade än fraktan, än häpnad, och försatte den
sinnliga mcnniskan i en öfver^innlig spänning'- Så-
dant var Kht intrjck vi böra föreställa oss detta
tempel gjorde på dem , som i ain vidskeplighet och
förvillelse ej annat fÖrslodo, än att Guds djrkan
bestod i den jttre glans man ät honom hembar.

Om ock dessa betraktelser återkalla sorgliga
minnen af ett dystert andligt herrökarevälde

, lifvas
vi likväl af en högtidlig känsla, vid ätankan af
den djupa vördnad med hvilken man förr nalkades
detfa heliga rum. När en hflig- fantasi föreställer
sig den dåvarande pä de menskliga sinnena inver-
kande Giulstjensten, der flera tusende ljus Ijste för
det bländade Ögat, och med stilla laga brunno
för de heliga bilderna; der en afpassad skymning;
liksom förstorade de hemlig hets fulla ceremonierna,
och framställde de andeliga såsom invigde frän en
högre verJd; dtr de glänsande Silfverkärlen , ofta
blänkande med stark förgpyllning , ingälVo ett hÖgt
begrepp om templets rikedom; der de djupa och
dolda tonerna bakom högaltaret genomträngde och
skakade själen; der molnen frän rökelse-kärlen dof
tade en behaglig lukt, och ångande en magisk
förvillelse, skulle man förledas att tro det Gud
flyrkades der med den sannaste ödmjukhet, och
innerligaste andakt, — Ehuru vid kallare beirak^
telser det är en sanning, att i den tidens gudadyr-
kan blandade lig mycken vidskepelse, är det icke
»amdre mmty att nutiden begår d^mia högtidlighet^
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om ej med en viss k5Id , dock i ätt ofta med större

lättsiiiriighet. Vi mue lui dessa lielij^a aiis^talter

som ett andligt hyckleri i stort, men månne icke

genom vår altförstora enkelliet mycket af det hög-

tidliga och vördnadsbjudande i Gudstjänsten gått

förloradt?

Ätt här sfom i Up^ala, Strengnäs, Skara och

Lund fanns något ryktbart hednatempel förmäler

historien ej; derfÖre finner nian icke här ^ såsom vid

de äldsta kyrkorna i riket runstenar ^ eller inskrif-

ter ^ med nordens äldsta bokstäfver. Dä tprnet

byggdes 1748, nedtogs en del af muren, man

fann dä en livit marmorsten förträfflige ii väl arbe-

tad, till utseendet som ett tljurs eller menniskohuf-

vud, förmodligen en prydnad på ett utsiradt Sten-

hus; detta är ock det enda ocli obestämda äldejr-

domsminne som flitnes, hvilket ej heller gifver nå-

gon iiplysning. Man kan icke med säkerhet upp-

gifva, livilket är domkyrkoijyggnaden påborjatlei.

Att detta skedde 813 , förbigå vi gom en Munke-

saga, eller rättare en fåfänga af Messenius, som

lät hugga detta tillkännagifvande uti en stentafla,

uppfästad pä en pelare i södia gången , med föl-

jande iuscription:

Anno Christi 813 fundatum est hoc Templuni

siib rtge Berone. Anno 1260 ad occidentale au-

ctum 40 ulnis sub Rege Waldemaro qiii btc coro-

natus est A:o 1251, Anno 1400 ad orkiitale ada-

nctum tribiis choris sub Erico Pomerano & absolu-

tum anno 1499 sub Rege Johanne II. Combiistuni

est hoc Templum quater. A:no 1416 sidj Rege

Erico Pomerans. A:no 1490 Sub Gnbernatore Ste

nove Sture. Anno 1540 sub Rege Guslavo. Anno

156T &ub Rege Erico XIV. De^ntsla författare
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upgifva som ock ar det troligaste, att den gruiul-

lades emellan 1138 och 1151 i Konung Sverker I

tid, under den nitiske och verksamme Biskopen
Gtslo, som ägde ett synnerligt begär att bygga
Kyrkor och Kloster. När man betSnker att Ko-
nung Sverker var Oslgöthe, ocli liogeligen intagen

af samma anda, att GU\o var den tredje Biskopen
som mycket ifiade for den catholska lärans utspri-

dande, och redan upmanat den andhga gifmildhe-

ten till stora offer, år det åtminstone icke sanno-
likt, att så mäktiga Herrar som Biskoparne redan
dä voro, skulle åfnojt sig med en så liten Kyr-
kobyggnad som St. LarSj der Giulstjensten förut

hölb. Enligt tilltorlitliga anmärkningar vid repa-
rationer och tillbyggnailer påstås, att planen till

Domkyrkan blifvit på en gång lagd, hvilket äfven
år troligt, dä man betraktar de stora templen i

Upsala, Lund och Skara, hvilka synas hafva tjent

till modell, och Gislo var en man, som ingahmda
ville gifva andra efter i Prakt, Under Colos tid,

utkom en namnkunnig Päflig Bulla, der Linköpings
stift namnes, Tenius och paupella, ^^ringå och fat-

tigt," oaktadt deri upräknas en ansenlig mängd
af egendomar, kyrkan tillhörige. Denne Biskop
invigde St. Lars kyrka, som efter Branden imder
honom blef fäitlig, och bestämde alla lägenheter
och gårdar, som skulle lyda nnder den samma »ä-

som enskikl församling , men att doprättigheten icke
skidle tillliÖra denna inferior Lincopensis Eclesia,
utan dependera af Domkyrkan, Detta bevisar tyd-
ligen, att Kyrkan redan var underarbete, och till

och med i brukbart stånd under Colas tid, j^om
dog 1195. Päfvama Gregorius IX ar 1132, d.

2 Nov., och Innocentius IV är 1245, d. 9 Ang.,
förmanade Prelater och Prester, att med afl makt
bjelpa Biskoparne med Domkyrkans uppbyggande.
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Dessutom fakf Kronotioude af Cardinalen WiIheL
miis Sabhiensia arislag^eii 124Tj och vklarc under

åtta är Kroiiotiondeit ^ af Magnus Ladidå« 1280^
^mt likaså ISlil af Magnus* Smek till Kyrkobygg-
nadeBs; fortsättande j ty det iiämne>^ : att den redan

b^jriit till Guds odi Apostlaineä ära, cum opere

sumptuoäo, med kostbart arbete.

Emedlertid gick' byggnaden ganska långsamt,

som kanske härrörde dels af stenens långväga trans-

port, ty den liämfades frän Omberg ocli Wreta,

€j€h afven af tidens uptagande att hugga ilen, och

éds fördröjdes den troligen ock genom Biskopar-

nas krigiska förströelser. Olikheten i architeturn

och anordningen af Pelastrar Och ornainentcr på

cormchen i yttre sidan, visar äfven olika tiders

ismak. Hufvudchoret och vestra ändan, lärer haf-

Ta hlif\U färdigt omkring 1260, men de trenne

choien, invigde ät St. Niclas^ St. Andreas och St.

Thomas mätte icke blifva upbyggde, för än mot

slutet af trettonhundradetaletj hvartUl man hämtar

aalediting, af en i väggen till St. Andreas eller det

meilfcrsta choret insatt tafia, af cölniske mästaren

Gj^rlach, hvars inscript hänvisar till förenämnde

tid. Den före-^täller, en framför Påfven knäböjan-

de konstnär 5 vid hvars fötter ^ verktygen fur hans

konst äro nedlagde , med omskrift i prydliga latin-

ska munkbokstäfver, Magister Gjerlach de Colonia

istum capellam fecit. Orate pro me. Äfven har

man fumiit årtalet 1400, med svart krita maladt

pä kalken, i hvalfvet af St. Nilses chor. Af dessa

förtnade skäl kan man antaga, att Kyrkan vid deo

tiden till murar och hvalf blef färdig.

Den larde Biskopen, A. O. Rhyzelius uppgif

ver, att Biikop Knut ar 1400^ endast lagt gran-
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hor, Bien att Biskop
Gjeilach Dnikniig

lerpfi ai!>etat fulla

ardiga. Bet lätar

en sä verksam och
'Mi^x^n Ttiiiji 5 : cs^wIIC^Mas^ staiiik|i vid gruiidlSggnm-
gen af clipreRy^jögli låta ett sådant arbete livib,

under hela^^sin wri^f^r tid^ h äldst han ej dog; fSrr

än 1436 5 dessutom utvisar årtalet 11€0 i Jivalt

vet, att det dä Tskr färdigt. Dessutom uppgifver
Rliyzdiui?j att Biskop CastiHus Wase, eller mäster
Kettel kallady dog af pesten i Stockholm 1405,
men att hans tik blef uedfördt och hegrafvet i

Domkyrkans södra chor* Detta tjcks bevisa, att

choret varit färdigt. Icke kunde en sådan man
nedläggas pä ett oinvigt ställe, och troligen blef
det ej invigdt, fcirrän det blef fuilbordadt, ati det
kunde begagnas. Icke berättas det, att likets trans-
porterande skedde i det påföljande århundradet,
således kan man ej antaga det. Pä en sä stor hygg^
nad, var förmoiUigen mycket att tillägga och full-

komna
^

och äfven ändra efter senare tiders smale
Så kan Tidemanni möjligen hafva Jätit fÖrränliga
eller fullborda cornichen under taket, ett förträffs
ligt fdigrimsarbete, hvaraf en del på södra sidan
sitter quar^ som af kännare anses sä dyrbart och
konstrikt, att en hel Landfikyrka nu icke skulle
för lika kostnad kunna uppbyggas. Bland annat

^
Bom utmärker denna byggnad ar, att pä flera stäl-
len inuti murarne finnes trappgångar uppdragna
till hvalfven. Sädane finnes ej allenast i murarna
mellau både cboren, utan äfven i sÖdia muren,
straxt vid Ulla dörren, Öfver södra choret funnoa

^^f^ne kamrar i hemlighet inrättade, der under
Pafvedömet Kyrkans klenoder och skatter förvara-
des; det är möjligt, att Tidemanni låtit verkställa
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detta arbete. Med säkj

han Iiitit göra det

uppskatta Trädbkran

t?st lian lät inhugffi

var af gamla snäcl^

kallat si^ Jaoobi^iköidar

TarVman antaga, ^at^

ig't fj^dthuggeriarbete'

anikring I-l|lgclioret ^ hvar-

rapeu
5
^canV^^^i' ^tt ^^u

ijen, Inafs efterkommande

Dessntom led Kyrkan be-

tydligt vid eldsvadan 1490 och 1496, hvilket for-

dra t stora reparationer, som gifvit anledning tiU

denna inscription: Vi Hinrick med Guds Nådh Bi-

skop i Lyncypung» Guds rena beder byggs diz

hus. Anno Dni ClC. cd, LXX. III. deo gratias.

Huru vida Gjerlach lefvat under Knuts eller Tide-

äianrii tid, kunna vi ej afgÖra, men i sednare fal-

let torde den fornt uppgifna inskriften af Gjerlach,

sannolikast endast hafva afseende pä en genom
Tiflemanni ombestyrd stone reparation, och full-

komnande af en del begynt arbeten. Märkvärdigt

Hr ocksä, att Biskop Spegel i sina utförliga anteck-

nhigar icke nämner n^got om Tidemanni inf^crip-

tion, och att efter den samma finnes nägot fipilr

hland de gamle momenterna. Taket skall fordom

hafva varit täckt med bly, men när det skedde , är

ej bekant j emedlertid har man vid rengöringen

funnit nersmälta blystycken bland grushögar på
hvalfven, och i hvilka än långa faror bly synas

uppsmälte. ^

Emedlertid kunna vi toreställa oss denna präk-

tiga byggnad såsom alldeles fänlig vid första året

af det sextonde seclet, eller 1500, men det till-

hörde Brasken att ännu ytterligare försköna den.

Emellan ISIB och 1522 täckte han den, äfven-

som tornen 5 med ett dyrbart koppartak. Sjelfgaf

han dertill ar 1520, 1000 mark dansk, och Eri€

Magiuis gaf ar 1522, 1500 mark, hvarfdr 46 Sk.

6 Lipd koppar uppköptes. Dessutom skänkte an-
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tlia personer mmdre Sjjpmior. Det är vid denna

till vi kunna anse denna kjika hafva nppntitt sin

högsta fullkomlighet ^ alltäå 350 år efter dess grund-

läggande. I>et pgget i^got besynnerligt i ödets

skickelse, att i samma stund den blt^f fullkomligt

färdig störtades hos oss hela catholska religions-

systemet.

När man betraktar den stora ingångsporten

på södra sidan med de båda svära och kostsamma
decoiationer , som ders^tädes varit anbragte, hvaraf

tm del ännu är quar, mer eller mindre skadadt,

kan man lätt sluta till det ofantliga arbete man
endast och allenast användt pä prydnader. Konst-
nären kan icke nog sörja Öfver de olyckor som
förstörde denna herrliga byggnad ^ som i nätt och
symetrisk structur icke eftergaf någon af detta slag

i hela norden. Ar 1546, d- 18 Maj, nedbrann
isynnerhet innanredet och det sköna koppartaket*
Gustaf I anvisade ej allenast så mycket kronotion-
de Hom till dess vidmakthållande kunde behöfvas,
utan tillade är 1548 en ansenlig hjelp af publika
medel till kyrkans iständsättände. Älven befallts

han, år 1552 j Biskop Claudius att infdrskrifYa en
skicklig Mästare som kimde fihfärdiga ett passan-
de ornament framför altaret. Knapt var kyrkan
äter temligen reparerad förr än den ånyo d. 20
Nov, 1567 lades i aska. Konungen i Bannemark^
som förstod att begagna sig af konung Eric XlV;s
oenighet dels med bröderne, flels med en del af
rikets mast ansedde familler, skickade in i Svei%e
m\ general, Daniel Rantzow^ åtföljd af en svensk
öfvedöpare, Lars Bölja, som noga kände landet.
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köping linilergingd samma
Jjjje. Borgerälcapet i Liti-

köpings antingen i förvirring
j, eller som iiiigre for-

mala, på K, Erics befallning antände staden Fjelf-

Ta, pä det iieiiden ej har mätte^taga ymterquar-
ter. Dä tog Kyrkan en sådan skada, att lion alt-

drig sedan återfått sitt förra anseende. Den stod

en längre tid utan tak, hvarigenom murarne och
hvalfyen hegynte remna, och man fruktade att den
skulle klytVa sig i tu, Sä blef allmogen befalld

att från hvaije liemman i granskapet inkomma
med halm, hvarmcd den tills vidare betäcktes, Pä
Capitelsmännens lifliga och bittra klagomal, att

deras domkyrka började luta till fall och under-

gäng, befallte Johan III, att allmogen frän fyra

kringliggande härader, att pä en viss dag, infinna

sig för att rensa hvalfven frän eamladt vatten och
annan ©renlighet.

Han forsedde äfven kyrkans dåvarande före-»

ståndare j MJs Jönsson med en vidsträkt fulimakt,

utfärdad d, 20 aprill 1580 , deri alla i landet inträng-

ligen anbefalltes att gä denna tillhanda uti allt

hvad till kyrkans reparerande behofdes. Hvalfven

och murarne sammanbundos med starka jernband,

och uppfördes det nuvarande resevirket till taket,

som då betäcktes med bräder; och sedermera blif-

vit beJagdt med spån. K. Sigismxmd låt fortsätta

arbetet, att Domkyrkan äntllgeu 1596 blef färdig

och inredd*

Kyrkan var väl äter iständsatt, men pä längt

när icke med sitt fordna anseende, Olyckornes

våldsamhet röjde sig cfver allt pä murar, tak och

hvalf. Det var en stor ruin, upplyftad ur gruset

med afmattad hand. Den högtidliga gudstjensten

var till det masta försvunnen. Här blandade sig

mmm !9V
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de i i aniiu untUr konungarne Johan och Sigismund^
tider ett fitiäivande att lyfta mg ofver den enkel-
het, som de lutherske ceremonierna foreskrefvo^
men delta sträfvande liknade ett flämtande af en
försvinnande kraft, det var storisens aftynande
strid, som förlorar sig^ i det lugn naturen söker
efter häftiga oc h vilda npror, Presternas antal
Var :ringa och icke rtiera lysaiide; Biskopen blott
en skugga af hvad hän foi^dom varit, en vålnad
från den catholska tiden, öfver hvilken man kastat
en luthei-sk kapa. Hemliga cathölska anhängare
sväfvade omkring hans inre väsende under det
mängden firade den yttre klädnaden. Ett sådant
religionsväide kunde icke falla utan rasen, afVen
det sista andedraget var våldsamt. Det upplöste
sig i deii blödiga och afgÖrande striden emellan
Sjgishnind och Carl IX vid Stångebro ^ sä godt
som invid sjelfva Templets murar, och till hvilken
det sjelf gaf det sista sorgliga tecknet. Den hård*
hackade kampen kostade K. Sigismund den Sven-
ska kronan, och tiisende lif för eii äflägset folk-
slags som aldrig förr såsöiii fiender betradt Scändi-
haviens jord. — Den andliga egendomen, fordom
helig, förvandlades, enligt Wösteras Recess 1531,
till verids%, Kjrkan egde 5T8 hemman, 158
Tildåkeri Stadsjord öch ang till 134 lass hö, obe^
raknadt en ansenlig mängd årlig spannemål frän
mångfaldiga kyrkosocknar som utgjorde nära en
tiomledel af Ö^tergötldand , och ett ungefärligt
värd^ äf 50Cö,000 R:dr Exo, Biott spilror af
de stora besittningarne lemnades quar, icke till-

räckliga till Templets värdiga iinderhåH^ h.varför
man ock med matta händer lappat på den för-
svunna maktens minnesvärd. Brasken beröfvadc
det sina dyrbarheter, och dess prydliga cch kost^

6.
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bara kärl, cieh K* Ottstaf borttog pä en gång50Ct
mark giifver. Äfven k, Johan befallde i ett bief

uf d. 23 Aprill 1583, atl aflemna det igenfuona

djTbara. chrlstallkorset, som förr slätt päaltartaflany

ooh iitgaf den 12 Maji 1587 ^ en dylik befallning

till Biskop Fer i LinliÖpiugf alt till kongl. Haf-

predikaritfin Bononius utlenina den bästa Messha^

ken af rödt och \iolbrunt sammet, och kalkj^amt

asinat som kunde behöfvas till en messas fuli^tän-

diga förrättande, för att afsändas till Polen, med
de ditskickade säodebiuL Få sådant s^iii blef Dom-
kyrkan efter hand beiöfvad ail sin betydliga för-

mögenhet att den nu icke äger qvar mer än 191

T;r ärlig kmnotionde, och räntan af en qiiarnoch

et pappersbruk vid Tannefors i St. Lars socken^

Hela fastigheten bestar af en del af tomten N:o

9, i St. Fehrs qvarter, och det der befintliga gam-
la Stenhuset, som varit Capella Mariae, Jungfru

.Maria Capelk De^sa inkomster användas titl kyr-

iatis underhäll och reparationer, enligt anordning

af HÖgv, Pomcapitlet i förening med k. Resp.

Befallningsh^fvande, hvilket verkställes af Sysslo-

jnannen som förer räkenskaperna hvilka granskas af

Högv, Domcapitlet och sedan af kongk Kammar-
Bätten,

Domkyrkoförsamlingen äger dessutom en sar-

ikOd Gassa, som uppkommer af inkomster af coU

lecter, lega för Bänkerum, Kläckor^ Likvagn &a
&c. , och årligt sammanskott af dö församlingens le-

damöter, som titl Kp M;t och Kronan betala efter

jindrä artikeln, Af denna cassa lönas kyrkobetje-

ningen, underhällcs kiåckor, orgelverk, servicen^

i?id altaret m. m. Dessa räkenskaper föras af Dom-
tyrkosyssiomannen och granskas af församlingeti* ,

Jedamoter vid Vallfaorgmesse Sockenstämma* Deui;

4
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utgjorde for Aere &t sedan 9 & 10,00ft Rd. b:co
men ar nu genom flerehanda utgifter reducerad
till en obetydlighet. Äfven fmnes under eamma
styrelse en Ringmurskassa , som har någ;Ta hundra-
de Riksdalers beliållning. lakomsferne liestä ull
en bestämd afgift för hvarje lik som jordfästaa 1

griffegärden , och ett årligt sammanskott innom
församlingen.

Till samma förvaltning horer Bibelutdelningen,
Bom ökat sig ansenligt, belöpande sig de Benaie
åren tUi 3000, ä 3200 st. biblar.

En allman férSndring företogs med Domkyr-
kan är 1812. En hog ringmur, som hade 7 större
och mimlre portar, omgaf förr kyrkogärden. Pä
östra sidan stod ett benhus med ett högt epåntak,
med spira och förgylld knapp uppä. Inuti voro
målningar som föreställde menniskans dödlio-het
Allt detta borttogs jemte andra impediinenta. Mar-
ken planerades, sandgångar och grästerasser anla-
des, och flera träd planterades, att kyrkogarden
fatt det vackra utseende den nu har. Begrafnings-
platsen flyttades 1812 utom stadens vestra tullport,
tdl vänster om vägen frän staden, hvilken nu ut-
gör genom sina planteringar en vacker promenad-
plats, och bbr med tiden ännu vackrare. — Sjelf-
va kyrkan undergeck en allmän reparation. Hvalf,
fönster, och muray lagades, golfvet omlades, graf-
varae igenmurades med undantag af Dubenska,
Bjelkiska, Lejonhjelmska, Ulfsparriska och La-
gerfeldska, hvilkas arfvlngar erhoUo tillstånd att
der nedsatta sina familjers lik, dock likväl näera
ar efter dÖdsfaUet. Gamla läktaren på södra si-
dan borttogs, äfyensora träOskranket kring choret,

4 .
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Och tveiniej tält intil] alfardkketi^ af tegel uppmu-
rade grafväidar. Sjelfva allaret omgafs fÖn af

ett galler af jern , och niidi fraiiifBr , emellan de

2n:e pelarne, fanns älven ett staeket med tvenne

stora dörrar eller grindar; allt detta undanröjdes.

Hertig Johans Grafvärd flyttades till södra choret,

och Ebba Grips borttogs, men hvar den blef af

är obekant; flyttades predikstolen; nedtogs aitar-

taflan^ som nu är uppsatt i St. Andrae choi", dit

äfyeti dopfunten är flyttad. Detta antika arbete

ar af gjuten metall med Chrisäti, Evangelisternas

weh Apostlarnes bilder. Ett ypperligt arbete som

fortjenar att beses. Bilderna äga allt det lif som

i en metall kan foreställas, efter det gjutningssätt,

hvåniti de äro aftagne. Det kan räknas bland

mästerstycken, Bänkarue voro fÖrr mycket höge,

och med trappsteg, samt sä djupa, att de sittan-

de näppligen syntes. Nya ^ mera passande bänkar,

74 till antalet, inrättades. Orgeliäktaren utvidga-

des. Den fraradrogs tvenne alnar framför structu-

i^n ät stora gängen och gar i rät liiiia ofver hela

kyrkans bredd. Derigenom erhöU man beqväma

uppgångar både till Läktaren och Bibhotlieket.

LiikfuUt har mästaren icke öfverallt varit närvaran-

de; så hafva till exempel arbetarne lagt Christi

bild midt på stora gängen, der man trampar pä

densamma, som icke är passande. Somliga gilla

icke att man hvitmenat livalfven. De hafva der^

igenom, säga de, förlorat det högtidliga, och hk-

uä nu ett granlätsarhete. Ljuset är för starkt,

stonheterna förlora sig i den enformiga glansen.

Begrafningar innebära mera liogtidlighet en dyster

aftonstund, an en vacker soL^kensdag. Ett cho-

rum vid en stor arméecorps, gör mera intryck än

Gudstjensten, en ljus dag, dä vapnen och rustniii-

garne återkasta bländande strålar. Gud förekom-

aap^
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mer oss frtikiatisvardigars i molnen. Starkt solsken

betar oisf förmågan att lifligt föreställa oss honom.
Vi äro for svaga att uthärda g^ltinsen ; den till-

hör varelser af en högre krets.

Sedan man undanröjt alU gammalt ekräp^
borttagit monimientiärna ^ med ett ord, allt som fyllde

rummet i *ict stora templet, har det blifvit liksom
naket och kalt. Äfven altaret blef berSfvadt sina

prydnader^ Detta heliga rum, som borde varit

högt genom höga sinnebilder , läg nu nedtryckt
^

liksom begrafvet i jorden, och svarade ej emot
byggnadens höghet. För att fy!la denna tomhet,
har man mellan pel arne kring altaret insatt bild-^

grupper, föreställande tron, böppet och kärleken-

Ehuru ingen kan bestrida deras skönhet, som konst-

arbeten betraktade, utan tvärtom måste beundra
de sköna formerna och det vackra draperiet, göra
de dock för !iten efFect mot templets egna Maje-
stat, och pelarnes brytning mot den rikedom som
ligger i Chorenas structur. Frälsarens bild ar ma-
aterlig, men mot compositionen gör man den an-

märkningen , att barnet vänder ryggen mot försam-
lingen, hvilket strider mot det skickliga-

Materiens ringa värde och dess bräcklighet

samt snara fÖrgänglighet , stöter sjelfva ideen om
en altarprydnad. Ijmom en mansålder är gipsen
grånad, och kanske af luftens ombytlighet under
olika arsikler skadad , och dä hafva dessa bilder
rdrlorat allt anseende, till och med som konstarbe-
ten. Om de varit af marmor, hade de egt ett

verkligt värde, och stått i något forhällande till

det öfriga praktfulla. Nu «er det ut som man
vekt framställa nutidens ringhet mot forntidens
storhet, OvUi har icke alhnänna opinionen giflat
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denna auitali. fnlcoiiet ar 13,333 Rd. 16 ek, for

bilderna, och 1200 Rd- for forinarnej och hela

kostnaden skall utgöra omkring lOj^OOO Rd. h:co.

Denna utgift har satt domkyrkocassan i skidd, ty

itnder nio år iär halfva dess inkomst åtgå for att

betäcka återstoden, Emedlertid var det enberSm^
lig eftertänka^ att anskaffa forraarnej medan man
kan omgjuta dessa bildgrupper dä de förfallit.

Sedan alla gamla catholska minnesmärken blif-

vit undanröjde, såsom bilder, bönstolar , skrank,

gamla troféer, förfallna sarcofager, och åtskilligt

annat som dels raissprydde, dels gjorde rummet
dystertj har detta alltid statliga Tempel vunnit ett

inre gladare utseende ; mera öfverensstämmanfle

med en ljusare och friare tidsanda. Hvad det

förlorat i ett, har det vunnit i annat. Dess nu-

Tärande enkelhet gör den inre åskådningen i mån-
gas smak icke mindre vörtlnadsbjudande och in-

yer||[ande pS linnet, än dea fordn* dysterheten.

Sedan vi no framställt denna märkvärdiga

kyrkas mångfaldiga och olyckliga öden, skola vi

i korthet genomgå åtskilliga detaljer. Att beskrif-

va aUt, fordrade ett sarskiidt arbete, som egentlir

gen skulle vinna värde genom en criiisk gransknings

och då detta hvarken horer till ändamålet af den-

na skrift, eller ekiillG kunna intagas uti en ss kort

afhandling som den närvarande, nödgas vi to>big5

allt detj som ej i allmänhet kan interessera,

Bomkyrlcan håller i längd, li^om tornet med
choret inberäknadt, 163^^ alnar innojn murarne,
mh är således näst Upsala den längjaia i riket,

^redden, 46^ aln. 29 Pelare utomkring gtödja

^m
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murarna f
f? hTalfbägar, O i hvardera gSngen^

alla olika ^ men parvis Uka, iippehål!as af 20 Pe-
lare, äfven olika men parvis lika. Emot hvar Pe-

lare äro vid murarne på båda sidor mindre peiare^

«om understödja hvalfhägarne. Uti murarne inuti

kyrkan aro nicher med colonner, och symboliska

bilder, allt konstrikt arbete 5 men tiU en stor del

förstordt. Bland annat foreställas en man och en
guiuna, som omfamna hvarandra, hvilket icke u-
tan granskning märkes, Väggarne i dessa nischer

voro prydde med alfpesco målningar. De smä
skåpen uti murarne voro inrättade for rökelse och
andre kärls insättande. Fönstren voro trettio tiU

antalet, olika tiU skapnad och storlek^ alla med
mycket arbete, konstrikt sammansatte och med fi-

ligramsarbete utsirade, altsammans väl atliugget.

De voro af dyrbart glas, med målade rutor af
rhomböidisk figur. Den senare Sr ännu i flera

fönster bibehållen, men eifter de målade rutorne^
återstå endast spridda iemningar i de öfversta af-

eatserne. Dessa fragmenter som visa sköna leck*
ningar af Lofverk^ vapen, ansigten, och åtskilliga

linnebilder förtjente en eärskildt anteckning, men
vi kunna ej annat än hanvisa läsaren till stället, 1

eynnerhet tU! choren der de flesta finnas. Man
påstår att rutornes antal utgjort jemt Ett tusende. På
norra yttre sidan står St Pehrs bild, med nyckeln
till liimnielen, uthuggen i en pelare. Förmodligen
har han varit anbragt pä flera ställen, alldenstund
kyrkan var bygd och invigdt åt detta helgon. Ti-
den och elden har förstört en mängd af konsj^r-
beten hvaraf blott här och der synes ett och an-
nat spär. Den som äger insigt i byggnadskon^^ten
måste värdera den konst och skicklighet man an-
TSndr med grundvÄlarnes läggande. Då man bb-
cinsiav ait kyrkans grund inuti är utgräfti ^mom,

m^m
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flera djupa hvalf och de många grafvarne lom in-

laga Iiela kyrkans golf, tycks det vara underligt

att den stora byggnaden kan bara sig, och att

den kunnat motätå eadane ofvergångiie olyckor.

Det bevisar att grunden är säkert lagd. På de

ställen der ingen skada påkommit muren ^ synes

att stenarne icke allenast noga passat på hvaran-

dra utan äfven att fogningarne varit bestrukne med
ett fint och varaktigt bruk, att väggen synts som

den varit ett helt stycke. Ehuru massiv byggna-

den än är, äro likväl proportionerna väl iakltagne,

och äga en yUs nätthet och behaglighet, som med
förening af rikedam i omvexlingen än i denna

stund förnöjer konstnären; huru mycket mer skul-

le icke den intaga honom dä den stod i sin konst-

yika herrlighet*

I de äldste tider hade kyrkan trenne torn.

Det ena, midt pä taket, nägot nära gafveln, med
en tupp pä spiran, skall , efter en gammal dispu-

tation , hatt en hojd ofver jorden af 230 geom,

fot eller circa 138 alnar. Detta innehöll urverket

,

jemte tvänne slagklockor* och en ringklocka. De
tvänne andra, mindre men fullkomligt lika, stodo

qfver choren vid Östra gafveln. Efter branden

uppbyggdes en klockstapel pä södra sidan. Det
nuvarande tornet byggdes efter Ofv. Iiiteml. Ba-

ron Häriemans ritning , och blef fäi^digt 1758. Det

är bygdt af Tege! , lOft alnar högt , med lågt nä-

Btan platt tak i italiensk smak, och har aldra öf-

ver^st ett kors pä en förgyld kopparglob af 3 aln.

diameter. Inscriptionen är ej af märkvärdigt in-

nehåll. På botten är pä norra sidan sacristian,

på den södia consistorierummet ; ofvanpå bJblici-

t^l^et och deröfver urverk och klockorne.

«!
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Det företa orgciveiket, hvaniied kyrkan ffir-

nhg^^ aiiskaffadesj år 1523 af Biskop Brask, blef

fippstäkll i St* Mlsee chor^ och har sederme-

sa erhållit namn af det lilla orgelverket. Asses-

sor Stjernfeldt lät pä ein bekostnad flytta det till

godra Kyrkodörren,

Det gamla stora orgelverket bekostades af K-

Gustaf II Adolph och Hertig Johan, och byggdes
från 1619, till 1629, Det var således en tid,

som Kyrkan hade två orgelverk. Det nuvarande,

af 28 stämmor, med 5 bälgar, är förfärdigadt af

Direct. Joh« Cabman, för 15,000 d- k, m*, och

invigdes af dåvarande DomprosteH, A. O. Rhyze-
liiis d. 19 Ang, 1633, Det renoverades 1813 af

Director SchÖrling, och intager en del af den vid

västra ändan heJägua Läktaren, som upbäres af

sex fristående hela, och åtta st- halfva i väggen
applicerade trädcolonner , oljemålade med hvitmar-
paorfdrg.

Altartaflan målad af Holländaren Hemskerk,
skall enligt Spegels anteckning varit beställd, af en
Ärkebiskop i Novogrod, hvilken på taflan ar afbiltlad

fiti en knäböjande ställning, med bokstäfverna G.
E, bredvid, men då den skuOe föras till sin desti-

nation, blef Skeppet väderdrifvet tili Barsund^ yt-

terst vid Bråviken, Denna vackra målning , blef

dä köpt af K. Johan III för 1,200 Trrhvete, och
skänkt till Domkyrkan 1581, På taflan läses konst-

närens namn, Martinua Hemskerk me fieri fecit

A:no D:i 1540, Äfven finnes kommgens namn-
chiffer J R S. samt följande till en del skadade
inskrift, Angeli Tibi fe universa tibi cherubin fe

, , . abili Sanctus , , , san ctus potestates , . , Seraphim
!)oin. -T- Tänker pä honom: som af syndaren sä-
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dan getisagehe led emot sigj att J Iche trSttnem

i edor iinne, gifvaiides eder utofver* ^— Se på
Jesum, som, trona begynt och fullkomnat hafver^

hvilken då han målte haft glädje, led korset och
aktade intet amadelsen. — Taflan kan lippnas, och

tiJMutas; den föreställer Frälsarens lidande, dod
och upståndelse, uch några Martyrers pinande.

Mähiingen är vacker, och utmärker sig med ea

skon colorit. Den gamla Predikstolen borttogs

IT45, och uppsattes i dess ställe en annan med
bHdthuggeri af bilder och ISfverk; den stod fiirr

Tid sjunde pelaren, räknadt från choret, men flyt-

tades 1813 3 närmare altaret till den tredje pelaren.

Men som nu allt ekall vara sä ofvermattan enkelt^

borttogos en mängd af bilder, såväl de som un-

derstödde sjelfva predikstolen , som de , hvilka up-

pehÖUo taket och ofvanp^i prydde den samma*

Den ägde dä åtminstone någon rikedom och värdig*

het, och svarade någorlunda^ om också en och
annan skulle kalla den grotesk, emot kyrkans stor-

het. Nu är den allt för liten, gÖr ingen effect,

och står icke i något förhållande tiU det ofriga

gtora. Man har icke en gång påkostat den en

anständig målning, utan Öfversmetai den med grof

hvit kritfärg. Ehuru mycken möda och tid än

må vara användt på bildthuggeriet, och icke utan

fortjenst, kan det dock ej räknas bland utmärkta

konstarbeten. FÖrr uppbars Predikstolen af en Her-

cules, nu hänger derunder en Lothusblomma. Det

berättas, att då den flyttades, bodde Konstnären

gom förfärdigat den, i Norrköping. En bekant

kom från Linköping vid detta tillfälle, och omta-

lade for honom pä skämt, att nu vore det förJ^i

med hans Hercules: — han hade fallit onikuU^

cch Prediketden itÖrtat efter. Detta gnp så koi^M

«s
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Harens emne} att c!^ han hemkom, sjukaiide haa

och dag några dagar derefter,

I Kyrkan 5 målmngar, hvaribland Luther och

Melanchton 1531, En målning pä träd, förestäl-

lande Gotha vapen ? ett krÖnt Lejon med förgylld

mahn ofver 3 strömmar, med inskrift; Anna Go-
thorum. Biskop Spegel har funnit den, myc-
ket fdrderfvadj men lätlt renovera den,

I Sacristian 16 porträtter af Domprostar, bland

hvilka flera bliftit Biskoppar.

Ett stort Crucifix ofver kroppsstorlek, forva-'

ras i en bod.

En gammal Biskops-mossa från medeltiden^

rikt broderad med äkta perlor och gukl^ och be-

lagd med förgyllda och emaljerade silfverplätaiT

och flera ädla stenar infattade i silfver; ena sidan

visar tvenne bilder af Heliga Jungfrun ^ och inskrif-

terna: Ave Maria och Ecce AncilJa med longobar-

disk Mtil eller svenska nninkbokstäfver, allt^ammang

broderadt med akta perlon Pä sammma sida äro
infästade 9 stycken convexa runda forgylda silf-

verbrickor eller medaljoner af inlagde emaljerade
Apostlabilder och inscriptioner af latinska nmnkbok-
Btäfver. Pä andra sidan, 2 broderade Helgonbilder
samt 9 st. Siifvemiedailloner med emaljerade Hel-
gonbilder och bökstäfver, alltsammans till arbetet

fullkomligt liknande det förut beskrefna.

Pä der nedhJiogande bindlarna, som aro på
lami^ja »aU broderade? , och ^M§ im^l 5 «t, p^ lån-
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ga förgytda Silfirerkedjor hängande Stafvar aro lH
st- med Helgonhilder emaljerade medaijong;er fast-

sydda, och märken efter 3, som aro förlorade,

Pä särskildta ställen äro följande råa och osllpade

ädla stenar i Silfverinfattning vidfastade, och flera

hafva funnits^ som äro förlorade nemligen: En stor

Chrysolifch, tvenne Amethyster, en Turkos, om-
kringp 4 bläa Agater^ samt flera granater.

En nyare Biskopsskrud med galoner och kors

,

m. m. nyttjas af Stiftets Biskop,

Ett gammalt Altarkläde af rodt Damast med
en bred netlfald kant med broderi af guldtråd och

äkta perlor^ utgörande en fyrkantig ruta midt uti,

samt tvenne rumla briokor i hvardera ändan, samt

emellan dessa och den medlersta rutan pä hvarje

sida 4 Liljor- Här föreställes Christi nedtagning

af korset, och andra helgonbilder, — Sannolikt

gifven af Nils Thuresson af Bjelkiska slugten.

Silfver, Enforgyld Kanna, skänkt af Hans K.

H* Hertig Johan; på sidan äro vajien inristade såsom

Vasa, Gotha rikes, Sveriges och Öj^tergÖthlands. —
En Kanna med förgyldt Kors, gifven af M, D.

Frigeliu3 1731, — En Kalk med fÖrtenadt arbete

pl Patén och foten forgykL — En Kalk förgyld

ofvan och nedan, samt inuti med förgyld Patén;

gifven af Riddar Nils Tnreson (Bjt^lke), renoverad

och förÖkt 1100* Ganska vackert arbete. — En
Kulk af hel Agat, innefattad i förgyldt, samt väl

drilVet och ciceleradt Silfver med innefattade ädla

stenar och perlov; locket, mm ock brukas till Pa-

tén j med gtenar och perlor, val drifvet och för

mmmm^
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gyttii ; ofverita tpeticu afbruten ; gifven i Testa-

mente efter LandshÖfding Trotzig 1706, Bilder-

na föreställa Riddare, qvinnobilder^ delphitier^ an^

sigten, lofverk och lejoiihufvuden, alltsammans

i ganska prydligt och konstrikt arbeta?, Pä locket

aro innefattade en äkta Rubin ^ en Taffelsten, en
Smaragd , tre äkta Perlor. Vid ofre kanten en Ru-
bin och en taffelsten. På sjelfva kalken en äkta

perla. Emellan foten och kalken 3 Turkoser. På
öfra delen af foten en Rubin , en Smaragd ^ en taf-

felsten och 2 äkta Perlor, Pä nedra delen af fo*

i£n 3 Rubiner, 3 Smaragder, 6 äkta perlor- Åtta

ftenar aro slipade. På foten synes ett otydligt

Vapenmärke, likn^uide en Controllstämpel , samt
bokstafven R, — En ättakantig Oblatask ^ inuti for-

gyld, med drifvet arbete, stående pä 4 Lepnfötter;
gifven af Sten Jesperson och Ragnild Jonsdotter

1665, — En mindre Ljusstake med trenne pipor,
gifven af Schering Beata Rosenhane 1645. —
Tvk Ljusstakar gifna af Biskop A. J. Prytz 1655,
— Tvä gifne 1657. — En Porfyrkalk, foten om

-

gifven af en bred Silfvemng , handtaget utgöres af
ett kors 5 omgifvet af en Silfverorm, förgykL Pa-
tén af samma slag. Båda pjecerna gifna afRiksR.
NUs Bjeike 1792, — Det Öfriga Silfret, af nyare
lider.

ii

Domkyrkan har fyra klockor : Storklockan med
flera inscriptioner på latin och svenska. Den väger
några och trettio Skeppund; är gjuten 1668 af
Petter Elieson Dant, och omgjuten af Elias Fries
Toresson 1764. — Annandags klockan omgjuten
af Bader 1694, och af Toresson 1764 äter omgju-
ten, — St Lars klockan, gjuten 1711 i Norrkö-
ping af Hag, Sp,, onagjuten af Elias Ahrenhart,
— Lilla klockan, gjuten år 1382, omgjuten 1778
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i Linköping af Åhjöwi; vSger 3 Skeppund Ö Lii-
puncl 7 skålpund.

Om Grafmonnmenteriié*
Det äldsta och i historiskt afteende märkvär-

digaste af kyrkans monumcjnfer, är en i södra gän-
gen lig^gande stympad grafhall af kalksten ofver
en svensk furste \id namn Johan, hvars härkomst
i Erik Gunnarssons anteckningar af är 1635 uti gam-
la domboken icke omnamnes, men af Messenius
och efter honom af alla författare origtigt antogi
vara Sverker den andres son^ ehuru man uppgif-
ver dödsåret 1153 eller 1157- Man har således

förblandat honom med Sverker den andres son.
Kon. Johan Sverkersson , som blef sotdod pä Vi-

singsö 1220, Inskriften öfverensstämmer deiemot
med berättelsen om det olyckliga Öde, som träffa-

de den svenska Prinsen Johan Sverker den förstei

eller gamles son, som blef ihjälslagen omkring 1140,
af alhnogen pä ett ting i GÖtlialand, och hvars

lik man af historien icke känner, om det blifvit

igenfunnet eller icke. Stenen är således af histo-

risk märkvärdighet, emedan inscriptionen erbjuder

vigtiga underrättelser till närmare upplysning af

, den partiske danske historieskrifvaren Saxos berät-

telse om dessa händelser, och dä dess trovärdighet

beror af inscriptionens Caracterj jemford med an-

dra historiska monumenter borde detta stympade
fragment, som årligen mera uttrampas förvaras i

Nationens historiska Museum, eller pä härvarande
bifaliothek* Enligt ÄrkeB. Spegels anteckningar,

har inscriptionen varit af föijande innehåll: Hic
Peccatorum terror, clypeus Svecorum intumulafe

månes membris Dux Magne Johannes, hvilketdock

ftf andre författare något varierai, Det härvayaia-

^1
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dte ftragmeait^l, tom tj^ckei visa bU ordningen 1

Spegels och MesBenii afskrift icke är alideles ftili-

fttändig, har följande ord qiiar af inscriptionen:

Sve vondam: DiJx; 5Iagne: Johas;

Bokstäfv. g:!a iincialer och hafva carscteren af en hög
ålder, Inscriplionens regelbundna afbrott visar spåt

efter en på stenen inris^tad^ nästan alldeles utpiå-

nad figiir, som det gkiille tyckas af eit Lejon- Ste-

nen , der denna Sverkersson skulle blifvitbegrafven^

ekall hafva liggat emellan altaret och Herlig Johans

Grafvärd.

En mängd grafstenar ofver andlige, adBge
och borgerlige personer , somliga kostbart och gan*

eka väl uthuggna, dels med bilder i kroppsstorlek

,

dels med sinnrika symboler och mer och mindre

vidlyftiga inscriptioner betäcka till det mesta golf-

vet i kyrkan , men de ligga icke alltid på det stäl-

le der personerna äro begrafne, utan blefvo i syn-

nerhet vid grafrifningen 1812 5 flyttade allt efter

eom arbetarne bäst kunde passa in dem. De tjena

fåledes ej till rättelse i detta afseende, utan få vi

hänvisa till Kartan som utvisar stället, der hvar
och en haft sitt hvilorum* Att deröfver gifva en
beskrifning, så vida den skulle äga något värde,

blefve af allt för stor vidd for denna korta afhand-
ling. Dessa grafstenars antal gä Sfver 120; de
kunna betraktas och inscriptionerne läsas på stället;

for ofrigt Iiänvisa vi dem , som derfÖre interessera sig

till Spegels, Rhyzelii, och Elfs arbete, samt en
tkrifUig afhandling af Herr Lector Joh. Wallman.

Messenins berättar väl att Konung Olof Skot-
konung 1018, ocji hans son Edmund Gamle, samf
lon Edmund Slemme skola blifvit begrafne i

Pomkyrkan härstädeij men detta äger icke deo
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ringa&te »annoUkhet. Man vet ej säkert livavkeil

när eller hvar Konung Olof dog, och man ut^attet

hans död till ungefär 1026« Dessutom var florn-

kjrkan icke byggd då nägon af förenäindt furstli-

ga personer afled o^

Upphöjda Gr afvår dar. l:o Af Telgsteri

och Kolnioderits marmor öfver Fru Ebba Grips till

Norrby och Winiisj Eric Abrahamsson Leyonhuf-

vuds till Löholmeri Enkefru^ Gu^af di förstas Svär-

moder j död i Wreta kloster 1549. Gustaf 1 son^

benämd Hertig Steen^ dod samma är- Herr Eric

Gyllenstjerna sOm foIl i slaget vid Axtorna ^ en by

i Svarträ socken i Halland d. 20 October 1565,

ty def är ett miastag af både Broocinan^ Wiede-

gren , och de Öfr ige soui uppgifva Axendal — Det

var i detta namnkunniga sä kallade Falkenbergs slag^

som de Svenske genom Öfverbefälhafvårens Jacob

Henriksons (Hästsko), ofvermod och oforsigtighét

oaktad! öfverlägsna till antal, förlorade nära 2,000

mati och 30 fältstycken, samt flera af förnämsta

adeln. Det ar väl ej afgjordt, attGylL ligger be-

grafven i Fru Ebbas monument, ty i kyrkan finneff

en grafsten öfver honom som förr lärer liggat fram-

for altaret. — Giistaf I son Carl, född Påskafton

1544 , dog kort derefter och begtofs i Domkyrkan

d. 2 Juni s^auima ar, men om han ligger i samma

graf är obekant, — Detta monument som förr stod

till venster om aharet ärboiitaget, men icke äter

uppsatt, som är underligt nog*

2:o Öfver Hertig Johan af Östergöthland,

död d. 5 Martii 1618, och dess Gemål Maria Eli-

sabeth, död d. 7 Nov. s. å., saint Pfaltzgrefven

Johan Casimirs dotter, död 1628. Alla ligga hvar

fiJr sig i dubbla bistor, den ena af ten, den andre
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af ttiid. Sitperlrltéhdcnien %lt. JfoliAn Phrygjag,
berättar uli en skrift, utgifven i Stockholm 1619'
att Hertigens hufvud varit betäckt med en furste-
]\g krona, samt att en furstelig prydnad blifvit lagtl
tinder vengtra armen. Denna Gräfvärdj som stod
till höger om altaret är flyttad till S:t Nilses ellet
norra choret, Biskop Walienberg lät i muren kring
altaret, nära stället der den stått, insätta en sten
med en iriscription

, innehållande personernas jiamn
och dodeär.

3:o Ulfsparfeska Grafvärden af marmor med
bilder i kroppsstorlek

I står i det norra choret.
Derunder hvilar Landsh. äfver ÖstergÖthland Eric
Jöransson Ulfspane till Häradssäter Nääs och En-
gelholm f 1631, och dess Enkefru Beata Oxen-
stjerna, död 1652, m. fl. af samma att. Detta
monument är kostbart iithugget, och finnas der åt-
ta bilder med sina attribnter föreställande, mildhe-
ten, tapperheten, försigtigheten, måttligheten, tå-
lamodet, rättvisan, tron och hoppet

Fältmarskalken Eric Sparre, död i Stockholm
1728, har bllfvit hitflyttad. 1T44 blef Enkefru
Grefvinnan Maria Falkenberg insatt i denna graf
och 1783 Öfverläts grafven till Excellencen Melker
Falkenberg till Brokind, af hvilkens familj den
ännu innehafves.

Vid grafran?akningen 1785, fnnnos här fven-
ne kistor af tenn, 7 af koppar med inscriptioner,
i af bleck, och åtskilliga af träd.

4:o Bjelkiska Sarcophagen i St. Thomas, el-
ler Ssodra choret, är af bran och svart marmor
med bilder och ornamenter af finaste Alabaster.
Den ar upprättad öfver den olycklige Riksskattrnä-
itaren Grefve Thure Bjelke, som blef haUhuggen
1600, och dess son Joh. Bjelke, död 1598, af

t.
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dep förres Enkefru, Iflaigaretha Siure till Sture

fof»5 Bom efter iin död 1618-, på samma ställe

begrofs.

Framför denna Sarcophag ligger en i sednare

tider huggen sten, som betäcker fordna ingången

till grafhvalfvet med denna inscription: Bjelkirum

conditorium. År 1185, funnos här fjorton kistor,

hvaraf 10 af koppar 5 och 4 af träd; sju af de för-

ra hafva inscriptioner som upplysa hvilka personer

de tillhora.

5:o Biskop Terseri Sarcophag, uppsatt vid en

pelare närmast altaret» Biskopens bikl föreställes

i liggande ställnings i full Eiskopsskrud 5 i hvH

marmor uthuggen , pä en svart marmorskista. Upp

ofveT ar hans lefnadslopp j innefattad i 36 Latinska

verser af Prof. Columbus. En grafsten öfver sam-

ma Biskop, ligger nära intill pa golfvet i stora

gängen. Monumentet är förskrifvet från Italien»

och blef sä kostbart, att det medtog hela hans

efterlemnade egendom , att arfvingarne erhöUo intet

1 St. Andrae, det medlersta choret, Biskop

Johannes Botvids graf^ död 1635, och den namn-

kunnige Biskopen Eric Benzelii, med denna okonst-

lade Inscription: Sepulchretum Erici Benzelianum.

I Kaggiska grafven, funuos 6 kopparkistor

iBed inscriptioner. En utan.

1 Bisättare grafven 4 kopparkistor med inscrip-^

tioner, En utan.

Vid grafrifningen saknades flera tenn och kop-

parkistor och andra förmodade dyrbarheter, gom

gjorde mycket uppseende* Undersökning holk-

En person dog på ett misstänkt sätt. På honom

vältrades hela skulden , ocli ransakningen afstannade.

Man slute sjelf till händelsens beskaffenhet.

SV
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Pövteckmng öfver de liände i liyikaii

begiaftie familjer, hrars graft ar fin-

nas Utstakade på kaifan.

2.

5.

6.

t.

8.

9.

11.

12,14'

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Bisk. Joh. Therserus. — Sedan Sr.
Odencfahtz.

1761 Bisk. O. A. Rhyzelittä.

JSi
S^s^- Magnus Pontiniw,

IbdO Bisk. Jonas Kjlanden — 1718 Ma-
gister Drjrseen.

1606 Blsk. Pefi-us Benedicti.

}2il ?^"^™erer And. Andersson.
1623 And. Grubb.

V£\ Jl^"*!-
^^^""^^ Lindegrens Enka.

1694 Magist. Olai Wang.
^

1 JfiA S^*^*""""!'™- ^"*'- Grotte.
1660 Borgm. Joh. Zach. Ulf, -och mä-

Ifild I'*; ^^'*f
^^«» J«h»n ickerman.

1D14 Pastor 1 Lg Israel Olai.

1696 K"»'''"^''"
Hopinghof.

IbHb Radm. Hinr. von MeUen.
1623 Borgm. Arv. Larsson.
1673 Rådman Nils Nfjlsson Behm.

iSfift S'fn i
^S^ *^™"'*^ Stensnidare.

1666 EefaHmngsm. And. Svensson BaO»1618 Borgm. Jacob Hinricson, ^ pedan
,^. Färg. Christian Fisher.
16,i8 Borgm. And. Jacobson.
1651 Matth. Nilsson och Ambjörn Olofsso».
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29.

30.

31.

32.

36.

37.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

50.

61.

16T8

1666
1576
1671

1670
1715

38. 1668

1695
1700

1678

1683

1696
1698

1720

1696

49. 1723

1717
1694
1705

David Witman. — 1118 Magister

Wibjörnsson.

Hans Hytton, Rådman.
Andera Jonsson Skräddare.

Harald Jonsson. — Sonen, Bådm. Vet.

Haraldsson.

Eric Persson Borgare,

Rådra. And. Kling; vid detta ställe

är en munkgraf inköpt åt Borgin,

Kinborg i Söderköping, dwd 1806,

Per Matthsson Kempe. ~ Syeslom.

Walillierg.

Cornet. Hans Pertz,

Petter Schonberg.

Nils Jonsson Tomvjk.— Mäster Bör-

je Bladring. — Conditor Behm.
Joh. Brunson Borgare, — 1726 Ingin.

Ahlbergs slägtingar. —
Thomas Djurvaktare. — Perukni. Pet-

ter Brostedt, Perukm. Lönbergs arfv.

Nils — Kannegjutare.

Eric Phoenix,— 1730 Eric Bomell.

Bisättningsgrafven.

Guldsmeden Wolter Sivers. — 1720
Svarfv. Lindström.

Spegelska grafven. Haquin Spegel,

död 1714, Hans Frn Anna Schulten,

dess barn, och måg RiksH. GrefvQ

Joachim von Diiben.

Borgm. Joh. Ernst. — 1778 Carda-

ansm. Schenling.

Magn Leverin Rect. Scholae i Lg.

Albert, Linväfvare.

Bäntra. Thomas Hithon. — 176g

Triidg: Jacob Engström,

«
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54.

55.

56.

67.

58.

59.

€0.

61.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70,

71.

7a.

73

74.

101

ir.

1718 IngeniSr Sv. %ding. — 1790 Com.
Appelbergcr.

1729 Lars Betulamler i Näsby.
1754 Handelsm. Wäfver, Fru QnarnstrÖjn.
1682 Anders Bokbindare, Rådman. — 1767

Handelsman Trybom.
1677 Olof Olofsson Skomakare.
1677 Anvid, Glasmästare — X752, 1765

Glash. Ahrenii Enka.
1615 Simon, Kopparslagare. — 1727 Bokb.

Chr. Aug. Hirächfeldt.
1651 Peder KiJsson Gråsten. — 1662

Bokb. Sam. Tidströms Enka.
1718 Alderm, Lars Ljungbergs Enka.
1622 Jonas Petri h. Elisabeth 01:dr. —

1767 Bädm. Olof Homstedt.
1700 Borgm. Sam. Pytner — 1737 Kro-

nobef. WettetstrSms Enka.
1637 Fru Lofgren. -- 1757 IggestrSmska

slägten.

1691. Com. Simon Anderssoa, — Fetfei
Simonius Lofgren.
Handlanden Elgerns.
Mr Per Bjugg, Mr. Gast. Jansson,
och Befallningsm. Johan Johansoni-
us. — Handlanden Elgerns, ftirent
med ^:o 68.

1668 Bisk. Enander. — 1778 Fabrici arfv.
1626 Sebastian!, & Mogatheus 1676,
1622 Ban. Johannis — 1756 Garfv. Grön-

bergs arfv.

1641 Petri Agrivilli. - 1762 Hatttmakaren
Wassberg.

IS ^*""*''*''"'"' ^'^' **<^'«««n Guldsmed.
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75.

76.

77.

78.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

88.

89.

30.

91.

93.

94.

95.

97.

98.

99
100.

101.

1649 Rådm. ThÖnes Nilsson, — 1750 Tract,

Liiiddii Enka, Ingrid Hosén.

1698 Pasf. i Lg. Olavi Langelii. — 1774
Prost. Doct. Schenberg,

1681 Domp. Bened. Olai Frigelius. —
1726 Räiitmästaren Lars Rantzowi

Enka, Helena Kjernander.

1667 Öfverste Lejonliufvud.

1738 Landsh. Burenäkjöld.— Grefve Schve-.

rin på Idingstad.

1755 Befall, Sten Jespersson.

1682 Häradsh. J. Ryding.

1698 Alinius.

Zander-

ska

Slägten,

1715 Borgm. Magn. Rinström.

1667 Tallnär. Jacob. Fruse.

Befallningsni. Simon Typ.
1651
1778 Bar. och Lagerfeldska familjens.

I Eckermanska arfvingarna.

Jon. Sigstesson. — IG98 Borgm.
Nordman.

1618 Peiler Andersson pä Ranstorp. —
1769 Lector Wallenberg.

1621 Peder Matthiasson Stjernfeldt.

1625 Borgm. Gud. Gudmuiisson — 1769
Gummerus.

1683 Borgm. Tyres Ericsson. — Joh. Brun.

Rådm. ; Guldsm. Vallentin Väfver, —

=

Boktr. Sconberg.

1767)

)
1765 JHessingsslagare Täströms,

176§ Com. Hoejer,

Bomprosten Alfs Graf.
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N:o Al-.

r«(!. 103. 1776
104. 1655

m
105. 1657

1,
-

iim 106. 1677
170 r

lOT. 1667
108. 1670

!iv{7

109.

110. 1680
ti-

111. 1651
t

113. 1669
till,

115. 1670
116. 1632
117. 1650
118, 1693
119. 1674

laa 1680

121. iteo

Brui

122.

123.

121

126.

128.

130.

131,

132.

135.

136.

1718
1728

1724
1726

1697

1703
1716

Ryttmästare Franc,

Mi Haraldini. — 1768 Dom. Lev,

Möller,

Asessor M. A. Ekeg-ren. — 1730
Weiillinger och Grönbergen
Eödiiigi^ka.

And, Pedersson Gråsten.

Jöns Andersson. — 1769 Assessor

Sparschus och Ekmanska arfv.

TMils Ericsson Littner.

Befäl Iningsiii. Pet. Klingenberg.

Boktryck. Christ, Gynter.

Schedingar. — 1778 StapeJmor,

Kaggar. — 1778 Moutgomeri,

And, Bruse,

Göran Kock,

Rantm. Reiiih. Boisman*

Joh, ToUslen. — 1719 NUs Behm,
— Fru Malmgren,
Tulln, Joachim Wiberg. — 1720
Tengmark.
Esaias Germundsson, — 1719 Råd*
Behm. — Handl, ÖhrstrÖm,

Lector Törners fiir och med N;o 124*

Martin Niclas Meinicke.

Benet B borgare, Major Joh. v>

Linthens Lijk, — Lector Törners,

Lect Magis t. Johan Tornen
Enkefru — KihI.

Major Wohlfeidt. ~ Fru Hedvig
Leffler.

Haquin Enekind Hosp, Predik.

Sven Hvessing,

Benet Styrboiti,

Fru Catharina jgtberg.

HM
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Landskyrkan. Tiden för denna kyrkas
grundläggande, återfinner man icke i någon gam^
mal handling. Om cathoUke prester låtit fcii^st

bjgga den eller om den fcire dem varit ett hed-

natenipel^ är aldeles okändt, emedlertid begagna-
des den af dem ganska iänge innan domkyrkan
blef päbegyntj ocli Biskoparne hade här §in an^

dehga Domstok Den var invigd åt St, Laurentius,

som af Tyrannen oeh christenheiens förföljare

Decius blef lefvande stekt pä balster. I Biskop

Co los tkl, blef den efter branden återuppbyggd,
omkr* 1160, och forsaoilingehs gränsor bestämda

sådane de nu befinnas. Flere gängorhar denblif-

vit skadad vid de eldsvådor, som öfvergått staden.

Då den utvidgades år 1736 i söder och norr, vid

©sitra ändan fann man vid giäfningen icke allenast

en stor mängd menniskoben på 2 ä 3 alnars djup
utan äfven en fast lerbotten, hvarigenom den all-

männa sägen vederlägges, att lik, derstädes be-

grafne, blifvit igenfundne uti än Stång. Emedler-

tid var den öfre marken så vattensjuk, attfÖrsam-

Ungen från äldre tider låtit begrafva sina döda på
domkyrkogärden , för hvilken frihet den ock, efter

sägen, skall hafva skänkt till domkyrkan den der-

sitädjea befintliga sä kallade St, Lars klockan oqi

H| Skepp, vigt,

Denna kyrka blef ombygd och utvidgad med
bibehållande af en del af gamla tornet^ från 1798
liU 1802, Den är 80 alnar Ung, 211 aln bred,

11^ aln hög frän fot till jemnvägg. Hvalfvet af

Gips, golfvet af i quadrat Jiuggen sten. Somliga
anse icke kyrkans längd vara proportionel mot
bredden. Den är täckt med epån. Tornet är i

mmlern stil, och dess Öfversta del rätt vacker. Der
fmiim tyenne klgcl^7 i i^vaiaf den etöigta vä|ef ^

Bas
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Skepp. IS L:pd. 15 Skalp. Denna t^rka skulle
till ilet yttre utgöra ett vackert hdt, tim det ei
VaijstäMes af sacristia.., hvars utbyggnad ingaluuda
nar »agon behaglig form.

Anblicken vid första inträdandet Sr icke utan
behaglighet. Altaret, i det runda Iialfchoret är
omgifvet pa sidorne af tvenne frän golfvet tUI ta
ket uppgäende taflor inälade af Hörberg, der den
kända koijstnärens anda utvecklar sig i en esm
sammansmältning af stora idéer, och stora %uTei-Ben ena taflan föreställer frälsarens lärande i teni"
plet, den and»a lians hudflängning. De utgöra
kyrkans vackraste prydnad, och är kostnaden be-
stridd af Hofmarskalkinnan Frih. Charlotta Frie.
Bendorff, född Strählenhjelm pä Snicdstad. Öfver
altaret ar Predikstolen , vacker och väl förgylld
Ékankt af samtlige rajölnarne och quarnägarne uti
Xaniieforä, Huru vida det Öfverensstämmer med
det högtidliga i det praktiska af GudsHensten att
placera predikstolen Sfver altaret, är ett föremal

Jran altaret, der Gud^tjensten utgör liksom en <kl
l«r

«ff sjelf. De skulle hellve vilja se läraren
inidt Ibland sig, ty Christus föreställes alltid ora-
gitven &i sina åhörare. Man får nu icke se ho-
nom intiäda ibland sig. Nu är han fjenan, och
t detta afseende förekommer han nästan som en
främling, hvilkeii icke vill gÖra sig rätt och full-
Komligt känd. Vid högtidsdagar, da (jenst göres
'VIA altaret och pä predikstolen pä en gäng, är det
Windre passande att se den ena tjenitförrättaren
Bta ofver den »ndras hufvud.
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Orgelvcrket består af 22^ stämma, med ma-

nnal ocli öfververk. Det är byggdt 1801, af

Directör P. ScliÖUer och repareradt 1832 af or^

gelbyggareii C. Haiiner. Ledaren är prydd med

målningar, föreställande den deistlska Instrumen-

talmusiken.

St. Lars utgör ett särskildt prebende till Dom-

prosten, och har med staden icke mer* gemenskap

in att den till hälften lönar den gemensamma

kyrkoherden och till hälften bygger hans boställe.

»en röstar icke till Pastor och bygger ensamt sm

kyrka. Skulden för dess sista uppbyggande blef

1831 till fullo liqnirterad. Ar 1832 brandförsak-

rades den till 1500« R:dr b:co. Ehuru det ena

quarteret bär namn af St. Lars, hörer det dock

till St. Pehrs eller stadsförsamlingen. Kyrkan ä-

ger utjorden BÖrstorp, jemte en sa kallad kyrko

skog och ett kärr, hvilka lägenheter äro bortar-

renderade. Den vid Tannefors belägna kyrkojor-

den, har af ålder varit domprosten på lön ansla-

gen. Kyrkan äger äfven tomterna N:o 33, 34,

35, 36, 72, 74, 77, som utgöra fyrkanten om-

kring kyrkan, och N:o 82, der Comministern har

sitt bostäUe. För N:o 35 betalas årligen 2 R:dr

och för N:o 36, 6 R:dr 32 sk. b:co, intill år

1875, då husen hora vara undanröjda och platsen

läggas till de öfriga tomterna hvilka utgöra pla-

nen kring kyrkan. — Comministern åtnjuter en-

samt lon af Landsförsamlingen. Den bestar uti

8 T:r af Pastor, inkomsterna af ett hälft M:i

Böckstad, samt en half T:a säd af hvarje förmedl.

hemm. innom församlingen. St. Lars äger en tred-

jedels quadrat i nya kyrkogärden, mot stängde!

pkyldighet i raon af begagnande rätten.



Tredje Söndagen efter Påsk 1802, bevistade
^eras Maj«ätäter Gustaf IV Adolpli och dess drott-
ning

, Gudstjeiisteii i den nya kyrkan, som var in-
vigd d. 1 Januari samma är. Deras Majestäter,
som funno behag uti hade Gudstjensten och kyr-
kan, tiliäto att den skulle fä bära Drottningens
namn, Fredrika Dorothea Wilhelmina, hvilket stad-
fastades genom K. Bref af den derna foliande
1> Maji.

* -^

Hospitalskyrkan. Bernhardinerna hade pä
denna tomt åtskilliga hus , hvaraf några af sten
ännu äro quar, der fönnodeligen ett större hospi-
tal varit inrättadt, K. Johan III lät inreda ett af
dem till kyrka, i synnerhet till tjenst för derva^
rande hospitalshjon. Är 1171 blef den å nyo
"PPbj^ggd på gamla grunder, dock något utvid-
gad for 1650 d. 12 Maj. Byggnaden är af sten,
och ej särdeles stor. Innanredet är till altare,
Predikstol, pch Lectare i mon derefter. I Tornet
härstädes, ringes hvarje morgon kl. 4, och afton
kl. 9 af stadens nattväktare. — Dä hospitalet mot
slutet af motalet blef flyttadf till Wadstena, öf-
verlät Serafimer-Gillet 1785 kyrkan till Stadsbo-
arne, med vilkor att underhålla den. Kyrkans in-
komster består i collecter och inkomster for bänk
rum, Imlka sednare betalas med 1 R:dr 12 sk.
R:gs. Peraf åtnjuter den som förrättar Gudstjen-
sten fyra femtedelar, som gör omkring 216 R:dr
R:gs,

, sedan han likväl deraf lämnat något bidrag
till kyrkans underhåll. Det öfriga tillfaller kyr-
kan. Tillika erhåller han en collect om året.

Slottspredikanten bestrider vanligen denna tjenstbe-
fattning. For Slottstjensten har lian 50 R:dr på
stat, och en slags hemraanskatt frän Pastorerna
pfijn gör 135 Il:dr b:co.
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Klostren. Fransiscanerklostret grundla-

des 1218 af K. Mngth Ladulås, och begäfvatles af

liDnom med jord och lägenheter med mjclten

åriig ränta, hvilket sedermera genom mångLi te-

^ament^n föröktes, sä att det blef ganska rikt.

Mitnkarne der måtte ej gjort sig kände for lärdom,

fy ganska fä af dem omtalas som i någon moii

utmärkte. Uti ett bief, dat. Liiik, St. Agnetas

dag 1446, berättas att Petrus Magnus, fiatrom

BiinoFum custos intagit en adelsman Nicolaus fräter

och hans hustru Elena uti delaktighet af alla

FrasiBcan-Bröders och St- Clar© Systrars goda ger-

ningar och böner, som skedde uti 2186 kloster-

Bet har liggat norr om Domkyrkan, der Biskops

-

huset nu är. Efter Reductioiien , har det stått en

lång tid ode, och efterhand förfallet, tills det af-

forann 1546, Först i K. Johan lllrs tid lärer det

fclifvit anslaget till Biskopsgärd, dock hafva dessa

Prelater mastadels bodt der i trähus som de pä
egen bekostnad mast uppbygga och underhålla.

Ännu finnes der ett stenhus frän kloster tiden quar

,

som nyttjas till utlius, och nu är i godfc si^mh

2. Bern har di ner eller Cisternienserklostret

har varit beläget der Hospitalskyrkan och des3 om^

gifning nu är. Det är högst märkbart, att man

icke känner det ringaste om dess grundläggande,

om dess oden , oaktadt flera stenhus vittna om dess

tillvaTekc, och att det icke varit så obetydligt.

Kuvarande Sädesboden , har troligen varit convi-

ctorium eller munkaines matsal. Der kan ännu

läsas med munkstil, mensa secunda, och mensa

tertia, det andra, det tredje bordet. Förmodligen

har det vid något tillfälle blifvit iagdt under Bi~

gkopsätolen, eller som Preebende till Domkyrkan,

Det nämneä ej i Braskeus förteckriing pä klostren.
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3. Helge^Andshuset Detta måtte trftllgeu

varit en större inrättning. Deras capdl har legat

på Torget 5 midt *ör Gästgifvaregarden och Han-
iTelsman Berggrens gård

^ och lilef en tid dä stadens
Rådhus, De öfrige byggnaderne måtte legat söder
om Torget, och de. stenhusbyggnader, som ännu
finnas quar uti Rådman Behms och Slagtaren Ny-
ströms gårdar, hafva utgjort en del deraf. Defc
har icke varit ett kloster som tilllicjrt någon sar-
skildt orden, utan ett värdshus eller herherge för
resande ordensbröder och munkar af alla slag,
hvilka der fritt blifvit emottagne ocii gästade.
Som andelig stiftelse har det haft eget capell och
Gndstjenst, och åtnjutit klosters vanliga fönnoner.
De förmodade ruinerna tyckas utvisa att det ej
varit obetydligt^ ocli icke agt ringa inkomster.

Utom dessa stiftelser , har har varit flera ca-»
peller, som hafva pä samma sätt som klostren,
haft fa&tjgheter och räntor till mer eller mindre
rik försörjning. Vi känna deraf blott följande fem:

l:o- CapeUa omnium ammarum, alla ^ålarj
capell, har legat i Slottsträdgärden , hvarefter sten-
huset nedrefs 1730. Änuu 1680, satt en sten i

muren med inscription: C^pella Patronarum &
auxUiatorum nostrorum CIq, CD. LXXXIX.

2:o* Capella Visitationis , eller besökelseca-
pell. Biskop Knuts sysfar Benedicta Jonsdotter

^

begäfvade det 1408 med Fräggetorp och sin quarn
i Kisa socken,

^ Har troligen legat i Lector Lau-
renii gård vid Ägatan.

3:o. Capella MarlaB, eller Warfrucapell, har
legat i förra Domproste eller nu Byggmästare^
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Hognefä gånl, och står sjelfva capellet aiinu quar.

Detta kloster har troligen varit stort, ty i joideri

ät östra i^idan sträcka sig betydligt långa grund-
murar, och man har i sednare tider päfmmit fle-

ra stcirre källare, dem man igenfyllt* Rhyzelius

berättar, att dä det nuvarande stenhuset, som då

nyttjades till sädesbod, 1737 omlagades, syntes tyd-

ligen af structur och gaftariie , att det fÖrr varit ett

capell. Flera murar äro i sednare tider borttagna.

4, C, St. Crucis, det heliga korsets kapell,

liar legat vid St, Korsgatan, som derefter ännit

bär namnet, elmru nSgre af okunnighet ^ andre

för dett lättare uttalet, kalla den Sandgård&Jgatan.

Det har förmodligen legat tiil en del Uti Skräddare

Lindegrens gård. I hans kallare synes ännu märke

efter en igenmurad gång, bvilken, som det berättas^

^kall hafva gått under jerntorget»

5* I St. Georgii, den helige Görans, capel!,

har varit beläget i Backen utanför vester tull , der

vägen delar sig åt Eankeberg , och ät andra lands-

vägen till Hunbergstullen. I Rhyzelii tid syntes

der ännu rudera eller lemningar af gamla stenmurar*

Dessutom funnos har convivia sacra eller he-

liga gillen* Innan ännu Jagar allmänt ätlyddes

och den styrande makten vunnit ett merafaestamdt

välde öfver den inre ordningen i landet, egde vå-

ra äklsta förfäder dylika föreningar, hvilka kalla-

des Poster-brödralag , hvars ändamål var ett inbör-

des och gemensamt försvar mot Öfverväld^ men

urartade afven hos dem till glädjefäster och dans-

gillen. De utmärkte sig visserligen med mänga

goda reglor och iakttagelser. Ehuru de utgjorde

«tt stundom nyttigt och behagligt föreningsband

QH



111

«meUan letlamotei na ^
smittades likval dessa sam^

mankomster till slut af nog mycket apel och dryc-

kenskap- Man vill jiu banlysa branvin och införa

ol^ men dessa gillen visa, att slagsmål, fylleri^

otuktigt tal och spekjukan rasade i långt högre

grad hos dessa öldårar, som de i handlingar och

stadgar då kallades>, än hos våra faränvinssiipare

,

som dock nu endast höra till den lägre dassen.

Dä man läser om dessa föreningar, måste man lik-

väl medgifva, att folket roade sig på den tiden

långt mer än nu, och hade en otalig mängd af

lekar som nu äro nästan försvunna. Efter dessa

broderlag, bildade sig de heliga Gilden- I stäl-

let för det fordna sjelfförsvaret , antogo de den ca-

racteren att understödja fattige Bröder, hjelpa

dem ur fångenskap, taga yuka i omvårdnad

m. m. 5 i Öfrigt voro de lika utsväfvande. De
egde egna hus som kallades Gildstugor; vi känne

deraf icke mer än tvä som varit här.

1* Convivium b, Olavi, St» Olofs Gille, man
har funnit ett köpebref med Gillets Sigill^ och

denna inscription: beati Olavi Lincopiae,

2, Con, S. Andrese, St, Andreee Gille, vid

1360, hvartill en Donation larer blifvit gjord 1365,

Det £antiska huset har kanske varit något dylikt,

äfvensom ä tomten der Apoteket är beläget Den-

na trakten synes varit upptagen af mnnkbyggnaderp

Då man betraktar de mänga officianterna vid

Domkyrkan j klostren och capeilens ledamöter, och
den stora andeliga betjening som då brukades ^ har

här verkligen varit en större rörelse, ett större

tillopp af folk än man utan denna anmärkning

skulle tio, och det synes underligt att Linköping

mm
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ej varit stolte, itien vara förfader lefde meta srättt^

iTianträngilt än nu. AUt ar ftirstört^ man letar ef^
ttr ninierna, och sjelfva den catholska andan blix^
trär endast dä och då svagt fram hos någon or-
tocJox, som suckar efter det förlorade väldet Läng-
sanitj men med blodiga steg gjorde den päfliga
hierarchien sina framsteg i Sverige, och rasade
nnder sitt stigande som ett blod- och penninge-
törstigt vilddjur

5 men hunnen till sin högsta makt^
det är ju märkbart, fdll den för en enda mana
politik j som, begagnande fläkten af den nyaupp^
flammande bättre tidsandan

^ störtade med slug be-
räkning på nägra få år, nästan utan blodsutgjutel-
se, hvad de fallne småningom under seders lopp
vunnit med eld och svärd*

Landshöfdinge Embetét. Sedan Fylkea-
konlingarnes välde blef störtadt, och Svea och Go-
tha riken kommo under en konung, hvars makt
smäningom stadgade sig^ erhÖHo Provincerna Höi-
Vidsmän, som tillsattes af konungarna, och directe
stodo under deras befäl. De kallades en tid Fog-
hati, som synes af K, Albrechts stadga af 1375,
om Hus-^ Tings- och Kyrkofred, der det heter i

19 §; Oc scal hvar en foghati oc Ämbitsman i

«ine Foghati thenne fred sjelfver lofva* Egentligen
var Foghat en civil syssla ^ och svarade ungefär
mot Advocat eller Landgfiscal dock med verkstäl-
lande makt, — Också kallades Länets Styresmän,
sedan deras befattning blifvit mera bestämd, Ko-
nnngens Befallningsman, Siäthällare, HÖfvidsmän.
Den första vi känne, var Eric Carlsson Örnfot till

Broby frän 1313 tiU 1380. Ehuru de ofta inne-
hade både Norrköping och Stegeborgs slott var de-
ras egentliga boställe Kungsgärden Stäng, som
legat östan om Stäng vid den nu sä kallade Ladu-
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g-ärcts backe, hYilken dS hetat Ståtig eller Stängs

-

^ärd^ (let konunp^ens fogdar dier Bf^fallniiigsmäii

ijott, med myndighet iifvei' Stad och h^nd a ko-

aiingeiLS väg nar» — IV^ägon titi efter det enligt We^
steräs Recefc^i; 1527 y Eiskopui Jie:§ Slott blifvit indrag-

ne, flyttades Länets Hofvidmiaii till staden, Stängs-

gäld blejf Ödelagd och dess ägor staden andagne^

Flera ärhnndrade drog d«t likväl ut, innäji

Länets Höfdingar kunde hälla trådan ordning som
i sednare ärhund rådets Vi vilja blott anföra ett

exempel; — Lag^mannen Knut Jonsson i Ostergöth-

landj Gustaf Tunna>>on , Knut Folkeson och Inge-

borg Svantapolks dotter ingingo förbund 1345, att

med tillhjelp af gtina vänner och siägtingar försva-

ra sin Patronrätt, till Jungfru Marise Capell i

LmkÖpingi De kungjorde detta ^om en ordentlig

krigsförklaring for dem som ville isätta sig der-

fmot. Öfver hundrade ar derefter, 1468, utgaf

Christian I ett Kungabref| att den som ville an-

gripa annan till lif eller egendom borde natt och

är förut tillställa honom en skriftlig utmaning,

annars vore det ej ärlig gerning. Häraf se vi hur

långsamt det, gick innan lagen och Embetsmanna-
makten kunde hämma magnaternas urgamla vålds-

rätt. Först sedan Gustaf 1 förenat Rikets pro-

vincer under en kraftig stjrelide erhÖU Östergoth-

land OKlentliga Landshöfd ingår* Väl utfärdade han
d. 30 Maj 1555 nägra artiklar, h varefter Fougtar

eller Befallningsmän sig rätta skulle, me» för öf-

rigt hade de icke annat att följa än häfd, de
strödda lagflockar som då funnos, och de fore-

skrifter de tid efter annan erhöllo, Gtän^Hir för

deras makt som lagens vårdare och verkställare

voro ej sä noga bestämde. Derföre handlade de

8.
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ofta gotUyckligt, som nogsamt visade sig; i Dackisk;^

upproret och sedermera af flera Carl lX:s och Carl

Xl;s bref. Först d. 4 Nov. It34 utfärdades en

ordentligen utarbetad instructiou för Landshöfdiii'-

garne, deruti deras åliggande på det nogaste be-

stämdes. Dä orgauiserades Landshöfdinge-Eoibe"

tetj sådant det än i dag ar beskafFadt.

Ralr, sk. rst,

Landsböfdiiigen åtnjuter i löii med
expeiicer, utom Embetsjord . . * 580:

Landskammereraren med resp.

och exp - . . - • 236:32.4.
Landssekreteraren med d:o d:o « . . 126:32,
Landträntmästaren med d:o d:o . . . 466; 32*

Länsbokhällaren i penningar . - p • 264: 8,

och 25 T:r Spannemål.
Landscontoristen i penningar , . . . 166: 32,

och 8 T:r Spannemål
Landscancellisten i penningar , . . . 100:

och 8 T;r Spannemål
Cancellie-Vaktmästaren i penningar 80: 24-

och 7 T:r Spannemål
Vaktmästaren vid slottshäktet . . . 160:

och 7 T:r Spannemål
2 Slottsknektar, hvardera 106:32,
4 Vaktknektar, tillsammans , • , . * 426: 32,

Magazins Förvaltaren 500;

Hela Lånets stat för i är utgör 27,117: 8, B:ö

C o n s^ i s t o r i u m

utgÖrea af Biskopen ^ Domprosten som vice Ordfö-

rande under Biskopens frånvaro^ samt sex Lecto-
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ref. Dessa LedatiiÖter utgöra en amlelig domstol
som beliandlar alla äiemler som angå presferskapet
inom Stiftet, och den dertiU hörande ekonomien;
har sina egna statuter. Conjistorium har sitt ses-
sionsrum pä botten i sSdra sidan af tornet, men
detta ställe är i ^Ua afseenden olämpligt. Traf-
vandet genom kyrkan i ärender som icke angå
Gudstjensten är icke passande. Härvid gifvas
många andra olägenheter, som äro lätta att inse
och vi ej vilja uppräkna, och har till och med
något som är löjligt. Anslag om ansökningar,
tafalier och annat mera bSra uppspikas pä Consi-
storu-rummets dörr, som vor« det lagliga förfa-
randet; nu är kyrkan merendels stängd, hur skall
man dä fä seanslagen? Hvilka omgångar att derom
erhålla underrättelse! Att kungöra en sak och läsa
ill kungörelsen derom, är ett eget sätt att kun-

w, göra och liknar Abderiternas. De skröto af en
«kÖn gudabild, men uppsatte den på en så hög
colonn att man knappt kunde se hvad den skulle
föreställa. Kunde man icke upphänga en tafla med

il I stJiitrads-galler, som brukas på mänga ställen, an-
' tmgen pä en af kyrko-dörrame , elJer ntanpa väg-

gen till Consistorii rummet? Sessionerna hållas än
hos Biskopen än hos Domprosten.

12.

12. Biskopens lön består uti 381 T:r6 kpr 4k:a
Spannemäl. Pyra Prebender, nemligen Wreta-

aB;t Kloster, Kaga, Kärna och Wardsbei-g. Sora Bo-
stallen ett li:n Wärö och ett h. Tockarp i Kärna;
2 h. i Wreta-Kloster och U i Wårdsberg, samt
jStadsjord.

„ c
®™P'osten har i lon I8T T:r 4 kpr | k:a

rffl. Spannemd; ett Prebende S:t Lars; boställe | h.
fictO'

iierga stadsjord,

mmm^
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Ältlsta Lectorn har Lanileryd, flen^aiidra Sketlii,

den tredje Slaka ,sora PiebRtiden. LÖtierna äro

numera reglerade, att livar och en alltul skall åt-

njuta :

FSr-ta, andra, tredje Lectorn hvardera 160

Tr Spannemäl och livardera af de öfrige tvenne

150 T:r, Gvinnasii-Adjuncten 50 , Bibliolhekanen,

som tillika läst-r Lärdonis-Historien och Fransyskan,

4S, Biblioth. Amanuens, 15, en L ärar*, i NaU,r.

Vetenskap 35, i Teknlng 25, i Gymnastik 30 1 :r.

LinkSpings HSgre Lärdoms-Skola. Rectorm
Tt Conrector 80, äldsta Collega 60, den andta

58,'tlen yngsta 40, äldsta Apologisten 50, ynj..ta

50, Cantor 15, eller tillsammans 1573 T:r, som,

räknadt efter Riksniarkegäng ä 6 R:dr pr l:a,

ffÖv 9438 R:«lr E:co. De som före denna regle-

fing genom något högre vederlag eller Prebencens

olika godhet kunde hafva högre lon behålla <len,

men deras lön, som är mindre än ofvan ar be-

Btämdt, skaU förhöjas lUl förenämnde belopp, sa

fort det efter den utstakade regleringen kan ske.

Stadens läge och skapnad.

I äldre tider har staden haft en annan skap-

nad. Dess sträckning har gått frän sydve.t till

nordost, som visas af de gamla h^^ens läge
,

i syn-

nerhet Lf det utmed Storgatan, som tillhört Handi.

räfkte då ut till gamla Stångebro, ty det berattas

att hmen, följande gamla Stängsgatan och vag n

norrut, räckte intill densamma, och voro orsaken

^99
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att afven bron afbrann vid ilen stora eldsvådan
1546. Somliga tro att gamla Stångebro gHi ofver
ån ätra:tt nt^dom Fabr. Fogelgreiis lada tii[ den
stora stenen som ligg^er midt öfver på andra sidan
om den så kaUade Walla litjord; der tjckes ocksä
en väg liafva gätt upp ifrån än, fortsattes ofver
gärdet^ men fiinnodligen gått upp till någon der
dä belägen gård. För öfrigt finnes här icke minsta
rudera efter Brokar. På bottnen skulle åtminstone
synas några stenar, ty hvem skulle upphämtat dem
så väl att fj spär synts. Enhgt en charta ofver
Linköpings Stads egor pa norra sidan, afmätte
1639 af Johan Larsson ^ men renoverad vid Kongl.
Landtmäteri-Contoiret och nedsänd till Laudsh. Ba^
ron Knut Posj<e, finnes Stångebro utsatt der Spången
än i dag går öfver vid %qvarn. Vägen har se-
dermera gått Öfver Aby och Mörtlosa egor, der
man ännu i senare tider funnit sttiiigator der vägen
strukit fram. — Rådman Frökenberg, som samlat
mänga gamla handlingar om staden, har sjelfva
concept-chartan , der bron tydligen är utsatt, sa
att detta icke kan dragas i tvifrclsmäL — Nar
gamla bron refs, som ej gerna kunde ske förr än
den nya 1655 blef färdig, hafva fÖrst derefter
qvarnen, som i sednare tider etätt vid Nyqvarn,
blifvit byggd pi de gamla brokaren, ty på 1639
års charta synes icke tecken till qvarn eller smedja.
Också gifver namnet Nyqvarn tillkänna att den
tillkommit senare än den gamla qvarnen, som le-

gat från urminnes tider ungefär der den nu ligger.

Här ligga ännu brokaren qvar, Iivaraf några be-
stämdt utvisa underlagen för en stor bro. Har
var också vattnet lägare, och stället tjenligare till

bro. Här synes på andra ^idan ännu en ganska
bred väg, som varit utgrafd. Har finnes ocksä
Sydliga spär att bron gätt öfver pa detta stäiie.
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Vägen frSn den Men af ÖslergStWand , som kaU

las Kinden, velt dä af vid Slaka och gick öfver

Djurgården till södra eller gamla Bome». Baii-

kebergs-vägen deremot förenade sig med Wreta-

vägen vid Hunuebergs tullen, och gick norr om

staden, der den Ulla larvägen ännu gar fram genom

hästkrogar gatan och fortsatttis rakt ut ofver häst-

krogare-iegen, samt stötte till vägen från staden

nära gamla Stängebro, hvilken väg ocksä finnes

utsatt pä 1639 års charta. Likväl måtte då som

nu väg gått in igenom vcster Tull, ty gamla hus

stodo qvar efter branden 1700 niidt för skräddar

Lindegrens och Berzelii gärdar. Äfven låg S:t

Görans cape» utom vester vid vägen som aftager

at Hunnebergstullen, och icke har man varit utan

gata dit. Stadens förnämsta qvarter fovdomdags

har varit norr oin Domkyrkan, frän nya Skolhuset

utmed Biskops- och Prest-gatorne , ty der finnas

i jorden de masta ruinerna efter byggnader. Bland

de märkvanligaste äro de som upptäcktes , dä grun-

den lades till det nya Skolhuset. Pä den platsen

stod förut ett ganska gammalt stenhus frän Mwn-

karnes tid, och har förmodligen tillhört Fransisca-

ner-klostret. Efter dess rifvande och vid grundens

gräfvande till det nya huset stötte man på djupt

gående mnrar, hvilka varit grundvalar för bygg-

nader. Dessa sträckte sig i ätskiUiga rigtningar

långt inåt jorden, och tillkannagifva att der varit

stora anläggningar, förr än platsen bebyggdes af

MMnkarne. Man har funnit spår af deras fort-

sättning vid brunnars gräfvande, äfvensom djupa

stenläggningar längs utmed prestgatan, och hela

trakten omkring gamla Domprostegården. Således

är det troligt att det gamla stenhuset varit iipp-

byggdt ofver ruiner efter hedningarnes bosättnin-

gar, och är detta det sannolikaste och största spår

^a
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vi finna efter dem. Ock sä är icke namnet pl
Hiimblebergsgataii utan all betydelse , liksom Bi-
skops ., Preste-, A- och Storgatan liafva hvar och
en sin. Humble betydde i det gamla språket gam^
nialj eller Höfding. Fordom sattes ofta G for
II, liksom nu hos Ryssame, sä att af Humle, Hu-
mal bJef gumme och gammal. Detta tyckes tyd-
ligen syfta derbän, att gatan gått till ett hofdin-
gasäte. Vi vilja icke inlåta oss titi lydelser af
gamla ord, men märkvärdig och sannolik blir för-
klaringen dä det gamla språket öfverensstämmei:
med den gamla i jorden ännu talande ruinen. Vi
kunna häraf shita, om vi icke vilja vara alltför

misstrogna^ att Linköping varit bebodt i hedendo-
mens tid, och att stället haft sin höfding, och
således en egen styrelse. Af detta skal har ocksä
de catholske andlige här haft sin förnämsta hostad,
som man vid jemforelse med artikeln om klostren
tydligen kan finna,

Nerom Landskyrkan var fordom ett nioras,
som dock efter hand och långsamt bebyggdes,
ty for ungefär 600 ar sedan kallades den delen af
staden Nybygget. Agatan kallades lilla Stängs^
gatan, och förde ner tiU lilla Stångebro ^ som
gick öfver ån heh nära der qvarnen nu är belä-
gen. Vägen dit mätte icke \arit farbar, åtmin-
stone alla årstider 5 ty man måste begagna en gång-
epång för att komma till lilla bron.

Flera eldsvådor hafva ofvergått staden, eäsom
pa HSOtalet, 1388 då K. Albrechts Tyska trup^
par uppbrände den, 1422 antändes den af askan,
1463 plundrades den af Christian l:s krigsfolk,
älven 1490, och 1596 voro stora vädeldar, men
de mest ruinerande voro aren 1546, d. 5 April och
18 Maj samt den 20 November 1567.
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Efter fiirenämiide brliiMler gick tlet iängwami

med slädens uppbyggande. Man kau om dess o-

lyckliga belägenhet göra ^ig ett begrepp genom

de Klutsalsier som kunna gm as af K, Johan lllrg

Frivilegium af d. 1 Uec, 1571. I>et innehåUer i

korthet l:o Stadfiistas K< Gustaf l:s Privilegier.

2;o lemnades tolf frihetsår från all skatt och tunga,

med föreskrift att tre våningars stenhus af de för-

mögnare skulle utmed gatorna uppbygga.^ och af

de mindre bemedlade Ständelverkshus af tre vå-

ningar , dock sä att väggarna skulle förmenas på
det trädvirket ej skulle synas* 3:o Rättigheter till

årliga marknader, der endast borgare ocli wtadens

inbyggare egde kopslaga. 4;o stadfästades ego-

rymden efter gammalt råmärke, undantagande Lin-

köpings gärd och Hospitalets lillhÖrigheter ^ men

canonier och prebender bibehållas. 5:o Åtnjuta

iegeifart på Öster?jjön och handel med utländska

Köpmän. 6:o Behälla Htlgeands Capell, som låg

vid torget, och uppbygga det till Rådhus. 7:o

Tifl vederlag för Loth- och Stads ängen erhålla

Karleby ägor vid Stångebro. 8:o Skola alla som

i Linköping bygga och bo och köphandel idka

erlägga skatter hka med borgare, sä vida ej ser-

skitdt frihetsbref meddelas. 9:o Förbjudes all han-

del i och omkring Linköping af andre än stadens

inbyggare* 10:o icke fÖreköp göras. 11 to Ingen

drista välilföra gig på Borgerskapet vid högsta o-

guns^t* Om ett allmänt herberge for resande borde

föranstaltas, 13:0 Ing;i inflyttningar utan tillåtelse.

Hörsamhet mot Borgmäsare och Råd iakttagas.

13:o Ma ingen af adel eller oadle, Ryttareknekter

eller andre som till Hoftjejist brukas med snuickau

eller packen, hoot eller undsägen ^ vid strängt straff

iom for vald, sig til! horgen pä varor eller annat

god^ U^g^ filer Uiltvingi».

^m
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Huruvida staden seflerinera uppb^g-grtes efter

nuvarande plan, eller fUl en del den torra bibe-

hölls kunna vi icke upplysa, men g;umla Stänge-
bro s!to{[ länge cpar, och af detta sÉäl tonle någon
särdeli!? stor förändring ej b ii fv it vidtagen. Det
var först 1646 som den nuvarande brons byggande
anbefalites, hvilkel dock medtog flera år. Den
bekostades af Åkerbo, Bankekinds, Uanekinds och
Walkebo Härader, Derefter uppmättes Storgatan
af Landtmätaren de Roger, men blef ej färdig

förr än 1655, i anseende till många lokaUhinden
Vid samma tillfälle anbefalltes äfven en allmän
gaturefning; cleraf kunna vi sluta att staden be-
gynte att få sitt närvarande skick ^ elinru icke så

fullkomligt som efter den stora eldsvådan ^ natten
mellan d, 29 och 30 Januarii 1700, dä nästan
hela staden, och helt och hållet den inre delen,
förvandlades i rök och aska. Elden uppkom i

Tullnär And. Lekströms hus vid Stortorget genom
en drängs vårdslöshet och arghet, som midnaltstkl
kastade ett ljug i fodret; han blef derfore dömd
till döden, men dog i fängelset. Bryggaren Holms
och några andra hus kring torget visa i synnerliet
ihn tidens byggnadssätt. Dä utfärdades en ny
plankarta, som stadfastades af K. Carl XII d. Il
Jidii 1700, med ilen stränghet att inga hus i an-
seende till de då lemnade frihet är &kulle frän rif-

ning förskonas; likväl visar 1734 års karta att

mänga krokiga gator i S;t Kors och Tannefors
qvarteren bibehöilos, hvarest elden icke fiamgått,
^\A andan af BokJiällare-gatan stod ett hus qvar,
Ivärtöfver Nygatan. Sedermera har dtn nya bron
1779 och 1780 blifvit byggd af sten till 86 aln.

längd och 12 alnars bredd med trenne hvalfbogar,
Och är nu under reparation, för en entreprenad-
Wnmii af 2000 och några hundra R:dr,
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Nar LitiTtöpiiig erhöll Privilegier som stad

kan ej bestaininaf?. Dä vi känna så litet om dess

första ursspriin^ att vi icke vein ilet ringfäste derom

före clirij?tna tidehvarfvet är det troligt att Biskopariie

utfärdade bref, innehällande vissa förmansrättigheter

för invänarne 5 livilka gällde liksom ett Privilegiinn.

Som staden öfvcr 100 är före K. Gustaf Ls tid

egde kände Borgmästare och således sin egna Ju-

ibdiction, mäste den ock haft sina egi^ stadgar,

och dermed åtföljande fÖrniäiier, Så vida vi ej

^kola antaga att de andlige frän början befolkat

lokalen, som icke gerna låter tänka sig, funnos

nog styresmän for den byen, eller köpingen, som

existerade här före deras ankomst. Således maste

den civila styrelsen vara äldre, ehuru under annan

form. Att den andliga makten sedermera tog of-

verväldet är troligt ^ och pä det sättet föreskref

lagan K. Gustaf Irs bref af d, 4 Febr. 153T och

ik 12 Aug, 154fi innehålla blott nya tillagde För-

moner för dem som vore blefne fasta Borgare och

the ther sjelfve Gärdar och Grund åtte< Efter

den förstörande branden 1569 utfärdade K. Johan

III ofvananförde bref d. 1 Dec. I'i71, deri Bor-

gerskapets rättigheter nogare bestämdes. Det var

som för att åter lyfta upp staden ur askan. Dessa

stadfästades sedan af efterföljande regenter. Syn-

neriigast år«n 1512 d, 13 Dec, 15^ d, 4 Junii,

1580 d. 2t Junii, 1582 d. 5 Febr., 1590 d. 25

Julii, 1592 d. 2 Mars, 1620 d. 5 Apr, 1630 d.

24 Maj, 1634 d- 18 Aug-, och 1700 d. 16 Junii.

Sedermera hafva mänga förordningar utkonnnit ^-^i

väl i anseende till stadens förhällaiide till staten,

Bom rörande deras jord, Embeten och andra inre

oekonomiska ärender. Rummet tillåter icke att upp-

taga dem, ty denna periodiska historik skulle eiv
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fordra flera ark, så vida dessa uppgifter skulle

folifva till iiågoti jijtta,

Sfadciis äldsta sigiti foreätKller ett Leijönhuf-

Vttd en fan^, med o inskrift: Si^illum Civitatis

JLfincopensis. Förmod Iigen har det frän början

varit nägon Konung eller utmärkt mäktig mans,
eller ock ett Helgons anslgte. Biskop Petrus Thyr-
gilli hade ett Leijonlmfvud i sitt \aptjn. Som han
var Magni Smeks Canceller, och sedan blef Erke-
biiikap, är det väl möjligt att stadt^n dä, vid pas^

1350 j tagit hans vapen till sitt egna Stads Sigill

för att yi^a honom uppmärksamhet.

Stadens geografiska läge är 58 gr. 24 m. 10
sec. nordlig latitud, och 33 gr. lö min, 9 sec,

Jongitud, öster om Ferrö Meridian. Afstandel frän

Stockholm 21^, Norrköping och Söderköping 4, fr.

Wadstena 4j, fr, Skeniage 3, fr. Motala 4 i miU
i— Staden häller i längd 1800, i bredd 700 al-

nar och i vidd 96 T:!d. — Räknas till tredje

klassen bland rikets städer och har vid Riksd^^ar
N:o 21.

Publika Byggnader.

Slottet byggdes med fasta murar till säkerhet

och försvar om sa päfordrades mellan 14T0 och
1500 af Eisk. Henr. Tidemanni. Det beboddes
endast af honom och Erasken, ty Gadden gjorde
aldrig tjenst Efter Westeras Recess blef det för-

idaradt för ett Kungligt Hus. K, Gustaf I och
hans Söner uppehöllo sig der, dä de i ärender
besökte orten, som kan ?es af de mänga bref der-

ifiån utfärdades. K, Johan Ili lat ansenligt för*
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bättra det Ijatul^höfdiligens Emljetjirum inrättades*

der redan i Gustaf l:s tid , men sjelf bodde han i

jjyggnader pfi f^äideii. Likväl förföll Slottet sä

under IfiOOtalet att det 17«» var nästan taklöst

och icke kunde hebo^. Genom Land!?liafd. Baron

Eric C. Ehrencronas^ berömvän ta verkssamJu^ repa-

rerades det, och sattes uti fullt ji^odt ständ och

läddatles frän det Ödesmål flera dvlika Kongk hus

undergått, eller ofelbart sskola undergå. Der Gy-

mnasii huset nu siar var en förfallen trädbyggnad,

Ehrencrona utverkatle bifidl och erhöll medel, an-

slagne att derstädes uppföra ennyljenlig reddens-

byggnad för Länets Höftlinge. Det gamla träd-

huset flyttades till Inspektor Anderssons nuvaranile

gård N^o 13 vid Pre^tgatan och står der inne pä

gärden. Bessa. arbeten begynde^^ 1728 och bedrefs

ined sådan flit att både slottet och den nya bygg-

naden var färdig 1733, då bejuälte LandshÖfdinge

dit inflyttade i M;ij månad. Denna byggnad var

likväl ej dä sä j^tor mm nu, ulan utvidgades af

Landsh. Lagerfeldt vid 1750. LikfulU ansägo sig

efterföljande LaJulshÖfdhigar ej äga nog utrynmie

der, utan utverkatle att äerskildt hus för deras yt-

terligare behof mätte byggas. Detta beviljades af

KongL Maj:t, ocli da uppbyggdes* stenhuset pä

Slottsgånlen utmed Storgatan, der Lands-Secrete-

rame i sednare tider bott; dock disponerar det af

Landshofdingen, Man träffade der en sä lös grumK

att Entreprenören nästan förtviflade om säkerlut

för byggnaden. Man liar t^edt rniera varit omtänkt

att utvidga detta hus, för att göra det tillräckligt

rymligt för en större familjs men har ej vägat för

den lösa grunden. Under Landsh, Grefve Arm-

feldts tid bief är 1785 residenset flyttadt i slottet,

och den förra byggnaden öfverlåten till Magistra^

(en. Slottet liar i senare tid undergått ytfcriigart^



125

reparation, och några föräntlilngar äio gjorde.

Landsherrn bebor andra våningen pä ves^tra sidan,

och den undra innehåller Einbets^runi, jemle Lag;^

manssalen. I>en ssödra utgör för det mesta Slotts-

häcktet.

Bis k o pä huset byggde^i är 1734; sedan re-

formationen begajrnade Biskoparne de förfallna

husen efter <let aflirluida FranyL^eaiier- Klostret, och
nian kan icke utan ^käi säga att de bodde Mand
skröpliga ruiner, efter det fordna amlliga mnnk-
väsendet. Genom nya reparationer är denna lokal

förskönad till ett ganska elegant boställe. En af

KJohterbyggnaderna stär dock , tai^t nägot förändrad
qyar. IJet berättas att vid Bi)skopshuset« byggande
pas^seraile några utländska Astronomer genom Lin-
köping. Enligt deras matning skall detta vara den
enda byggnad som ligger accurat i öster och vester,

hvilket icke inträffar med kyrkorna.

Rådhuset. Det är armärkningsvärdt ^it

man icke känner hvar det gamla Badhuset legat,

dä man likväl kan uppgifva namn på Borgmästare
nära hela hundrade åren förut utan att någon
handling upplyst hvar Magistraten hållit &:ina ses^

sioner. Dä de andlige hade sina egna pubhka an*
stalter, är det sannolikt att domaremakten Jifven

ägt sådane. Dä staden brann 1546, anvisade Gu-
staf 1 Magistraten Helge Ands CapeU till Domsäte
intill dess de funno råd att upptaga det afbrända
Rådhuset 5 hvars läge ingenstädes omtalas, men
hvars tillvarelse fÖre branden derigenom bevisasf,

Helge-Ands Capell lag på torget midt for HandL
Berggren och Gästgifvaregärden, sä nära att en^
dast gatubredd var deremellan^ men motsvarade
likväl ej i längd ej mer än hälften af hvardfia

IM
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Imsen. Efter brantlpn 1567, Jirvefluts ilet hett öch

lirdlet af K. Johan Hl uti bref af (L 1 Decembf^p

1571, men afbrann akleles iL 30 Jan. 1700. K.

Carl XII forofdnade clR att Magistraten skit! le in-

rymmas pä slottt^, och att den anbefaldta Räd-

Jmsbyggnaden , hvartill äfven grund lades som maat

iiiiogf stklra sidan af torget emellan Hand!- Dede-

Tin^s och Bryg^, Uolni:ä gärdar, och i liiua der-

iiiedj skulle med all drift befiämjas, Okämla om-

stSndiglieter hindrade byggnadens fullbordande ,

förmodligen liar man funnit torget blifva for litet,

I anseende till slottets förfallna tillstånd, måste

Magistraten Hkväl begagna privat lägenhet , då den

en läng tid hade sina sessioner uti Beckstom &
Westjnans eller for detta Bergmanska huset, intill

dess att Rädstngaii på ITSOtalet fljttades till slot-

tet, hvartill de rum begagnades som nu utgör

kökslägenheten. Under Landshöfding Strömfeldis

tid 1795, flyttades Rådstugan till nuvarande Gym-
nasiehuset, men den 17 Mars 1803, inköptes for

10,000 R:drb:co, till Radhus och Domprostboställe,

det vackra stenhuset vid torget som Kammar-Ba-

det och Riddaren af N, O., J- O. Hertzman låtit

uppbygga ifrån grunden. Detta tillgeck genom en

stor ock invecklad intrig, hvartill första ideen lä-

rer blifvit väckt af Lect. Profess. Harlingson, h vil-

ket enligt ett protocoll skall Öfvertalt Kammarrådet

att sälja sitt hus. Förra Domprostgården var verk-

ligen förfallen medan domprostarne Elf och Dubb

icke bodt der utan haft det uthyrt. Nu upi>gjor-

des ett reparationsförslag, men sä tilltaget att det

afskräckte frän allt sådant foretag. A andra sulan

utspriddes att den förra Rådstugan vore förfallen

och stod pä osäker grund. Nu proponerades att

af dettas materi a lier och det gamla Gymnasiehuset

fikulle bygga ett nytt elegant Gymnasium, I följd

^m
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hal af främstälkks tlet pioject att Borgt^tskapet och

forsamlingame skulle geineiisamt ktipa Hertzinanska

huset. Härom uppstod en förfarlig- tvist, Plura-

liteteii var helt och hållet emot det, men parterna

gins emellan förfäktade sina idéer med all ifver,

skymfande hvarandra rutt hittertj till och med i

tryektc smädliga skrifter* Da liade Borgerskapet

en beqväm Rådstuga, sä väl för alla niidiga rum
som boställe for Borgmästaren, Då varande Borgm*
Björkman var mycket emot detta förslag och er-

bjöd sig tiU och med alt flytta frän Rådstugan i

fall det kunde lända Borgerskapet till nytta ^
—

ty J skolen snart ångra Er, sade han, men der

fumios några stortalare bland motpartiet, hvari-

bland aflp Snörmakaren Thorling var högst verk-

sam att sä väl genom sin röst offentligt som ge-

nom hemligt öfvertalande pådrifva saken, att den
efter mycket gräl blef antagen. Det nya huset

köptes. Kort derefter uppstod process om myntet,

som dock så slutades , att det skulle betalas i banco
efter dåvarande cours som dä lärer gjort 12000
R;dr B:gs. Rådstugan såldes för 4000 R:drBgs,
och Domprostegärden för 1000 R:dr Rgs. Dé
förra reparerades snart och står nu på säker grund

;

den sednare som egei af Byggmästare Hogner, är

redan i godt stånd for mängfalldigt mindre än det

uppgjorda förslaget. Det synes som den sednare

handeln varit beräknad till Domprosten Dubbs för-

del , som köpte det, men då man besinnar att han
eftergaf hyran för det nya bostället 200 R:dr är-

ligen under åtta års tid, hvilken användes till kö-
peskillingen

5 så synes icke något att anmärka der-

emot, Hvad var följden? Jo! Gymnasium vann
väl vid bytet, men både Domprosten och Magi-
straten förlorade — och ganska kännbart. Med^
lersta väningen och ena Souteränen tillföll MagU
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fitraten , allt del ofriga orb gårdsiummen^ ilkpa-

nerande fiill pä Domproslen^ ilel* Magt^tnitsiuau

inen äro hog?t otjt^iiliga för i^itl amlamäl, Rad-

stiiganB sesssifinsrtnii är så kallt om viiiti^rn att man

begagnar KaMuursrättens rum, och man är i llt^ia

afseenden ratt illa belåten. Annat fiirhällaiide ha-

de varit, om blott En köpt huset, I synnerliet är

det obeqvihnligt fiir Domprosten* Som ilet egent-

liga köket är i &outcrainen, är det i detta afseende

genant. Prester och alla antlra som i arender be-

söka domprosten, hälst dä han vicarierar för Bi-

skopen^ mäste trängas i en mörk och smal trapp-

gång med en mängd rattssokaade^ i synnerhet siä^

dane rättegäng ssdagar, dä brottmål förehalvas och

ett större antal yittnen, meremleb sämre folk, äro

inkallade. I>e andlige Herrarne kunna dä lätt blif-

Ta knuffade af tjiifvar eller andra brottslingar som

icke veta af det skickliga, och detta kan ej annat

än Tara oangenämt.

Det beslöts väl vid conyentionert att en sär-

skildt trappgång skidle uppföras för Domprosten^

men den andlige och verldsliga domstolen hafva

derom kommit i en brinnande procesä, hvilken nu

hvilar hos Högsta Domstolen, och ingalunda är

något behagligt efterdöme. Derför finnas mänga

som önska att vid första tillfälle ett lämpligt bo^

ställe ät Domprosten inköptes, och andelen i Rad-

huset deremot bortsäldes.

Gymnasium- Der frimurarehuset ar byggdt^

har förr stått en tung stenhushyggnacl frän cathol-

ska tiden. Det begagnades till convictorium j el-

ler communitet, der choraler eller Capitelsmännens

vicarier haft sin matsal, ocli på Domkyrkans be^

kostnad val och anständigt blifvit spisade. Deras
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atitai var icke riiiga, ty hvarje altare liksom hvar-
je function hade sin officiant och inkomster felades
ej. K. Gustaf II Adolph lät här 1627 inrätta
en CatliedtaUkoIä med sex Lärare. Huset pabjffg-
des. I Öfra våningen voro tvä auditorier, ett för
jnajus och ett for minus Gymnasium. I nndra vå-
ningen var trivialskolan. Det led betydligt vid
branden 1700, men blef genom K. Carl XII:8
frikostighet och verksamma föranstaltande åter upp-
byggdt, att Gymnasiet invigdes ånyo d. 8 Sept.
1701

,
dä sex lärde män installerades till Lectorer.

I anseende till de rätt passande inscriptionerne

,

fa VI hanvisa till Broocman. Som gammalt fÖr-
falJet, allt fÖr dystert och med den nyare tiden»
smak mindre passande, bortsäldes det till Frimu-
raresällskapet för 1000 R:dr R:gs d. 10 Decemb.
1808. Deremot inköptes det förra Radhuset 1803
for 4000 Ridr Rrgs och sattes i sadanl stånd det
nu befinnas. Detta ligger for ändamålet onekligen
ratt väl och behagligt, ochärntt mera, sedan Tri-
vialskolan blifvit flyttad, ganska rymligt.

Undervisningen är indelad i trenne auditorier,
ofversla, medlersta och nedersta. Gymnasisternas
antal ar vanligen omkring 120, hafva någon gänff
fast sällsynt gått till 140. I det Öfversta 25å30.
I det medlersta 36 å 40, och i del nedersta om-
knng 60. Lärarnes antal ses af Lönestaten.

Gymnäsisteirne hafva innom sig bildat fyra
sallskaper nemligen fSr säng, Botanik, forntida
minne och historik, hvilka ju mer de hinna
ötvecklä sig, skola bidraga till hog för veten-
sKaperne hastigare förkofring deruti och ljusare
asigter deraf.

"^

0.
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Tiivialskoian eller Nya Skolhuiet På

»tället stod förut ett gammalt stenhus, der Biskop

Brask stundom skall hafva bott Det nja huset,

»om har ett formonligt läge pä en fri och öppen

plan
3
presenterar sig ganska Tackert^ och är en

af stadens skönaste byggTiader* Det är uppfördt

af sten, i ny och smakfull stil, under schiffertak,

af Läiisbyggm. Direct. HoUnbergj för en entrepre-

nerad summa af 24000 R:dr b:Oj och blef färdigt,

1830. Detta hus är med omsorg byggdt^ inne^

håller vackra och glada lärorum. I öfra våningen

ar en större sal^ der skolungtlomen emottages och

afskedas, äfven begagnas det vid hvarje förefal-

lande högtidlighet deri alla classerna kunna delta-

ga, likasom till sängen, Ynglinganies antal är

vanligen omkring 200. Ritsalen är nätt och vac-

ker. Sä väl for gymnastiken som Ritskolans in-

rättande på den eclatanta fot den nu är, har man

sjnnerligast att tacka Herr Conductor Blom, Han

har ej allenast derfore varit högst verksam och ni-

tisk, utan i synnerhet förvärfvat sig mycken för-

tjenst derigenom att han bestått en mängd Gra-

vyrer 5 Lithografier och Principritniiigar ^
allt af

godkände mästare, samt materialier, tjenliga for

undeiTisningen, Härigenom har skolan fått ettlif,

m sorts glans, som uppmuntrar ungdomen att vå-

ga sig in pä denna skona konstens bana. Sex af

de minst bemedlade studerande, erhälla tvenne

gånger i veckan , under läsningstimniarna, fri un^

dervisning, de öfriga erlägga sex sk. i timman.

Det vore onskligt att Hr Blom derigenom kunde

vinna nägon ersättning for de kostnader han an-

vändt, — Icke mindre omg^orgsfuU har lian varit

for Gymnastiken, som är förledd ined all den der-

till hörande attiraiHe. Gymnastiksalen är belägen

på vestra sidan ora skolhuset och blef färdig till

^a



liÖsten 1824, for en garaina af 7000 R:clr b:co,
ett pris som icke står i något förhällande till den
andra mångfaldigt kostbarare lärobyggnaden.

Frimurare huset. Frimuraresamhänt-t som
bildat sig här 180>, hade i början sina sammaa-
komster uti A?sémble- och Spektakelhuset, men
som medleraiiiarne hastigt ökte sig, blef detta ställe
för trångt och mindre tjeriligt. Man inköpte den
gamla gymnasiebyggnaden

j och innan kort stod
pa den uråldriga ruinen ett nytt smakfullt ocll
vackert hus. Den skona fasaden, de behagliga
proportionerna i byggnadssättet, och läget utmed
den lofnka kyrkogärden väcka visserligen behag
hos den som har sinne för natur och byggnads-
konst. För den invigde inaste åskådningen vara
tirtgehäm, men äfven hos den ohivigde väcker den
en högtidlig känsla. Hos honom uppstår en dun-
kel foreställning om de hemligheter der foreliaf-
vas, likasom omj införd i en hÖgre vettenskap,
man der skådade bakom evighetens förlåt, och der
sysselsatte sig med upplösningen af lifvets ännu o
förklarade gåta. Dock, det mystiska må hafva
frambragt något stort och rigtigt, kommit det
högre ljuset närmare eller icke, nog af, märkvär-
dig-t ar och blir det, att de välgörande inrättningar
detta sällskap stiftat blifvit vårdade med ett nit
och en ändamålsenlighet som öfverträffat alla all-
manna stiftelser. Vid uppbyggandet af detta hus,
utmärkte sig Ofverst L. Bar. Israel Lagerfeldt ge-
nom sin verksamhet. Gymnasiehuset inköpt^ d.
10 Dec. 1808, och d. 7 Maji 1810 hölls loge
första gängen i det nya, och d. 14 Januari 1814
hade alla härvarande loger hvar och en Bina rum
uti fullkomlig ordning.
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Assémble och Spektakelhuaef. Dans,

musik och skådespel hafva under årtusenden ut-

gjort det bildade sällskapslifvets väsentligaste nö-

jen. Linköping saknade tjenlig inrättning fÖr an

ställande af dessa nöjen, »etta gaf anledning tiit

några bildade män, att genom deras verksamhet

inrätta ett boiag till uppbyggande af ett dertiU

väl inrättadt hus. Iimom kort tecknade sig 600

actier ä 10 R:dr b:co iivardera, dels af stadsboar,

men i synnerhet af grannarne på landet. Ofy. L.

Frih. Lagerfeldt, K.B. o. B. Hertzman och Bådm,

Tornborg åtogo sig detta bestyr. Genom deras

nit blef det nuvarande Spectakelhuset snart npp-

byggdt år 1806 af Conductör Sundström, och be-

steg sig kostnaden till circa 11,000 B:dr R:gs.

Undra väningen innefattar dansrummen , samt local

för Tractör or,h en billardsal. Ofra väningen ut-

gör Theatern, som är ganska väl inrättad, med

nödiga beqvaniUgheter. Sjelfva byggnaden som

är hög, ansenlig och försedd med en vacker fond,

har ett fritt läge mot Landskyrkan. Den till-

hör helt och hållet ett privat sällskap, ty sta-

den har ingen del deruti, utan för de fctier nå-

gra få personer hafva. Den 14 Nov. 1806, hoUa

första Assembleen, och d. 11 Dec. s. år, första

SpektaUet. Inkomsterna frän 1807 till 181T an-

vände man tiU meublisseaient, husets underhall m.

m. , 1811 började första utdelningen med Tio pro-

cent, och hafva actieägarne ku uppburit 105 pro-

cent. Tio actier hafva blifvit skänkte till Bolaget

så att antalet nu utgör 585 st. Huset är assure-

radt till 6099 R:dr IT sk. 4 rst. b:co.

B a dh u set. Linköping saknade en högst vig-

tig inrättning, neraligen ett berivämligt och val

inrättadt Badhus. TiU detta ändamåls viiJnande,
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bildade sig ett sällskap, som sammansatte eit bo-
lag af ItK) actier ä 50 R;dr R:gs. Genast an-
skafFades en tjeiilig piats utmed An, nära nya
Bron. Det blef färdigt förlidet är, att badningen
begynte med den 1 Oct* Det innehåller fyra vac-
kra och väl möblerade rnm med alla for inrätt-

ningen nödiga bef|yämligheter. Äfven finnes en
instängning för bad i sjelfva strömmen nnder den
varma åriitiden. Ett enkelt eHer ljumt bad beta-
las med 12 sk., koksaltbad 24 sk., artificielt salt-

sjöbad 1 B:dr, jernsaltbad 1 K:dr, aromatiskt 1
R:dr, ängbad IRrdr 16 sk., myrbad 3fi sk,, Hepa-
tiskt bad 33 sk-, spritbad 24 sk., abad 4 sk b:ko.

Ett bevis af dess behof och nytta är, att ej långt
frän tusende bad äro tagna under vintern, och när
allmänheten blir van vid fördelarna deraf blir det
troligen ännu mera besökt.

Biblioteket. Förmodligen hade Bi asken
och de öfrige andlige bortfort de flesta skrifter och
legender, ty blott fä lemmngar finnas derefter.
Väl uppmanades sedermera presterne att inlemna
från sterbhusen, nyttiga och vackra böcker, men
utan framgång, tj 1600 var hela boksamlingen ej

mer än 50 exempl. Det funnos dock många lärda
män. TCl ett bevis att dä ej saknas vilterhets-

.

och frihetsanda, vilja vi anföra följande versar af
Biskop Thomas i Strengnäs är 1430:

Friiheet är thet betzsta thing
Then sökjas kan all verkfen omkring^
Ther friiheet kan väl bära.
Vill tu vara tik sjelfver hull
^'li älsko Friiheet meer än gull,
Thy friiheet fölgher ära.



Den forsla betydliga gafva yaf nhgot föft

1634 af Axel Bani^r^ nenil. 160 baiuL Genom
Biskoparnes soi gfällighet ^ steg samlingen vid 1700

till 800 st. Kort derefter anslog R,R, Gi% Carl

Piper 1350 dal, , for hvars nära belopp inköptes

480 volumer. Den oförgätlige och lärde Erkebi-

skopen Eric Benzelius från 1731 till 17435 vin-

lade sig med a!I omsorg om Bibliotekets JKJrökan-

de , och uppmanade prester och andra litterära per-

soner till donationer. Storgata tillväxten vann det

ar 1757, genom inköpet för den obetydliga gum-

nian af 1200 d* k. af hans efterlemnade boksam-

ling, hvilken imibhäller många förträffliga arbe-

ten, och utgjorde utom handskrifter 3000 band.

Hans mänga anteckningar och rättelser, dels i mar-

gen af boken dels pä iÖ^a blad, visa med hvilket

omdöme och uppmärksamhet han läst innehålkt.

Äfven Biskop Rhyzelius ådagalade mycket nit.

Biblioteket stod först i SL Andre® Chor, han lät

1758 flytta det till tornet, der det nu är. En
särskildt Biblothekarie , Mag:r Tiden blef dä an-

tagen, och catalog upprättad. Vidare har Bi-

blioteket ökat sig genom liberala gäfvor, nemk

af Biskop FUeniiis, Canc.R. E, Solberg, Assessor

Ch. Braad, Pr, Doct. Ekman, Lagm. Sigf. Gahm,
Erkebiskoparne U. v. Troil och J, Ax* Lindblom,

Dompr. D. Alf, Prof. J. H. Liden , Enkefru Hedv.

Hellvig, Öfv, Com- L. P, Brunvald, m, fl- Den
dyrbarajite senaste gäfvan är af BergR, Ridd.

Dahlberg , är 1830. Denna innehäller mänga kost-

bara praktupplagor i naturalhistorien , botaniken,

och mtdicinen , flera sällsynta historiska verk,

och ett betydligt antal resbeskiifningar* Denna

^anding intager för det masta det stora rummet i

norra delen af Tornet* Böckernas antal lära nu

utgöra omkring 26000, och eftergifva ej särdeks
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ynycket biblioteket i Lund j hvilket , för ej länge
^edan, icke innehöll mer än några och trettiotuaeit-

de band. Biblioteket har sin särskiidfa caasa, hvars
behållning d. 30 Juni 1833, var 4666 R;dr 32
sk. b:co. Något ofver hundra B:dr användes det
ena året mer än det andra till inköp af nja böcker.

De äldsta Docnmenter här finnas äro bytes-
och sahibref på Pergament till och med frän 1320.
Det är märkbart att se huru korta dessa förhand-
lingar äro affattade, och Ukval innehållsrika blott

pä en sida med tät textad stiL Häraf kan man
se att det ej var den tidens sätt att genom utdra--

gen stil utfärda prejningsbref. Sigillen hänga i

kanten-, och stämpeln är djupt intryckt i vaxbål-
lan. De masta äro frän SkenningOj Wadstenaoch
AUyastra. Det äldsta bref på papper är af följan-

de iiinehålh

Salubref, hvarigenom Aafrun Fokka Dieknes
Inistru till Ragvalde Joansson fdrsållt tio ä Akra
liggande Nordan for Brödra Clostre och sunnan för

Hannessa kogs, oah det for Silv. m:kr och Fem-
tighi Östgötzka pänninga, svva got mynt at fyra-
fhighi mkr göra ena lödhogha mk. Dat A:o Dmi
MCDXLV, Feria proxima post festum St. Petri
ad vincula. ~ Bekräftadt af Dan Ingolffsons , By-
fogotha i Skenninge, och Ingeld Dieknes ^ Stads-
skrifvare derstädes,

Ett dylikt äldre nianuscrlpt är en 1433
pä papp^ skrifven Lagbok, skänkt år] 1819 af

Med. Stud. J. Carl Jansson i Wadstena,' och lä

ter täfla med de äldsta i riket. Den är uppsänd
till Stockholm. 1 åttonde århundradet uppfanns
konsten att göra papper af bornnIL I det elfte
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infördes den af Araberne till Spanien, der alldra

först vattenverk intätfades tiU dess Pdifärdigandé.

X det tolfte hegynte man alt tillsätta linneliimp,

men det egentliga linnepapperets ålder ^ kan ej

räknas förr än 1318, Det äldsta documentet pä
detta slags papper forvaras i archivet i Hospitalet

Kaafbeeren i Tjsktaiid.

På Biblioteket förvaras Hlven en vacker mynt-
$aniling^ och andra curiosa, som utrymmet ej til-

låter att beskrifva.

Hvilket hedrande och oförgängligt monument
skulle icke en lik man kunna resa at sig här, om
han kunde anslå medel till uppbyggande af en
Bibliotelisbyggnadj med nödiga rum för en Bi-

bliotekarius , och en Amanuens
j pä det en a£

dem alltid mätte vara närvarande. Den förra åt^

minstone borde då vara sä väl lönt, att han icke

hade skäl att öfvergifva sin post, och borde ej

under andra vilkor fä emottaga den; mot försäkran

om anständigt underhåll pä ålderdomen» Dä kun-
de han lära känna boksamlingen och blifva hvad
han borde vara, en tefvande catalog- Ovilkorligt

borde Biblioteks -salen vara öppen hela dagen, året

igenom. Mindre läsrum^ som om vintern kunde
hällas varma, honle för de studerande vara der

bredvid inrättade. Hur ypperligt skulle det icke

vara fÖr en författare! Böckerne borde rangeras

etter vetenskaperne ; dä kunde den vettgirige in-

viga sig i den, hvartill han kände sig hafva lust

och anlag. Man boide helt ach hållet och allde-

les fritt kunna fä tillbringa sin tid bland dessa

bortgarigTK^ män, som JikfuHt lefva i sina skrifter^

och äta ännu qvar i^å^ivm lärare i sin fulla verk-

samhet, Nii dereaiot står den stora boksamlingen
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som ffU cliaosj för Imlkerman liä|)nar. Den lik-
nar en egj^ptisk Iab;vrinlli. Också är den liksom
dt^ of riga i värt land, föga tillgängHg. Man kan
omöjligen besvära en jiian att der uppehålla sig
Iiela .lagen eller dagar, då hans tid af annat är
upptagen och han icke Sr lönt derför. Dessutom
ai' det inrättningens egen anda som skall lifva den
veftginges onda; muntra den genom en lockande
tillgänglighet, och göra lionom bibliotekslifvet på
?* ^^^'*l,y"^^ «'^li behagligt. Det skulle blifva en
den förträffligaste anstalt i riket, och den ypperli-
gaste

1 yetenskapsverlden. En gäng satt i sädan
^kstallighet, skulle mången knnskapskär man vt-
ferligare befordra den. Boksajnlingen tvcks fiir^
tjena detta offer. Månne en dag den man skalj
»ramsta, som vi» fSrtjena denna Lagerkrans.

EJdesiastik Ekonomiens Cassa
och Stipendier.

K. Gymnasie Byggnadscassans behåUning vid
Bjsta bokslutet 34,084 R:dr 34 sk.

Cassa-Em eiitorum Sacerdotmn. Grundar
sig pa collecter, som vanligen utgöra 60 å 70 R.
Cassan utgör 7032 R:dr 4 sk. 9 rst. Utdelas åt
äklerstigne och torftige tjenstemän af prestestSndet
8om ej vunnit förmånlig b<^fordran, och lemnas ef-
ter pensionärernes antal, och Cassans tillgäng.

C. paiiperum gacerdotum. Gnmdarsig
afven pa collecter. Cassans behållning 5523 Rd.
27 sk. 10 rst. -- har
Tenämde.

samma åndainäl som fö-

C. Emeritonim, eller gamla Ter«ial Cassan.
Inkomsten består i Vederiagsspannpmål under extra

m
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jiådär, tertialtiondc af pastoiater, «oni af en eller

;innan orsak sta vacanta, tredjedel af Proste-Tun-

norne under extra nädär, och besparingar under

ledigt stående skolesysslor. Denna Cassas behäli-

ning Kr 19395 Brdr' 23 sk. 9 rst. TJr denna Gas-

sa njuta förtjenle skoklSrare, sedan de fatt afsked,

samt de , hvilka deras tjenster innebafva , fyllnad uti

,

eller till och med hela beloppet af den sysslan

tillhörande länen, i mon af Cassans tillgångar.

Nägra af läranie erhålla äfven deraf sin lön.

Linköpings Stifts allmänna Premie

0cli Fattigcassa. I stäUet för fordom bruklig

djeknegäng betalas mi 6 rst. af matlaget, hvilket

uppgår till omkring 400 B:dr, hvilka utdelas, och

dessutom räntan af det förra capitalet 2833 R:dr

17 sk. 10 rst., som vidare ej ökes. Skollärare med

svagare lÖner, erhålla deraf understöd.

Enke-Cassan. Bestar af behållen Krono-

tionde af Skärkinds härad 5T T:r 10 k:pr Sp., af-

gift från hvarje kyrka 2 d. S:mt, utgör 71 Rd.,

årligt iainmanskott i räg af ord. Prestemän, upp-

går till nära 230 T:r.

Worsterska donationen. Capitalet 300

R:dr; räntan, 18 B:dr utdelas till 3 nödlidande en-

kor, utan afkortuing pä deras vanliga enkelijelp.

Stipendier och Premier för Studerande.

Vid Upsala Akademi.

Fru von Schcdings 1672. Fonden insatt

i banken. För tvenne Theo). Studiosi, den eira

32 Bd. 12 sk., den andra 20 R;dr 86 sk. i & »i

bortgifves af Consist. i Link,

va
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ITaiidl. Stieglers 1710- Fond. 555 RicJr

80 sk. En Öitgöthe njuter 25 å 91 R;tlr i 6 år
Vid akademien, och tvenne år under utländska re-
sor. Besattes af P. Cancel. och Cons. Acad.

Frilj. Wendels Hammarskölds 1711,
Stipendiaten, som ägaren af Tuna utnämner, ef-
ter elJer utan Cons. Linc. förslag, erhåller i 4 år
från Tuna 16 R:dr, frän Banken något ofver 13
R:dr och 9 T;r Spannemål jemte en frälseränta af
2:ne hemman frelse.

Landsh. Bar. von Dankwardts. Fonden
i Banken. Stipendiaten åtnjuter 16 R:dr 32 sk.
i 4 år — namnes af den äldste i Dankw. familien
eft, Cons, Acad. forslas:,o

Biskop O. Rhyzelii. Räntan af fonden
666 R:dr 33 sk., erhåller Stipend. i 3 är. Till-
sattes af den äldste i Odencrantska familjen eft.
Cons. Acad. förslag.

Prosten Palraaers 1T83, Fond. 555 Rd.
26 sk. 8 rst. Stip. erhåller i 6 är 33 Rd. 16 sk.
Tillsättes af Cons. Acad. eft. Inspect. och Senio-
rernas af Östgötha nations förslag.

Prof. J. P. Sleincour 1784. Fond. 1111
R:dr 5 sk. 4 rst. Tvcmie Stipendiater i 3 ät
hvRrdera 33 R:dr 16 sk., och tillsättas af Cons.
Acad,

Assessor C. M. Strandbergs 1786. Fond
3000 R:dr. Tvenne Medicinae Studiosi erhålla i

4 år hvatdera 66 Rd. 32 sk. Tillsattes af Cons.
Acad.

OJ £f*'^*'''-
•^- ^'* I^»«^«ns 1787. Fond 1666

Kd. 32 sk. Tvä Stipendiater njuta ,,nder 4 är
hvardera 50 R:dr, Tillsättes af Cons. Acad.
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Prof N. Lindbloms 1193, Fond R:dt

8S3 16 ek- Erhälks i 3 är R:dr 50, Uta. af

P. Canc, acli Cons. Acad.Foiid i Banken.

Borfrm, i Stockh. S- C. Flodins 1795,

lt96, Elfva Stipendiater, trt^ söner af civile Em-

betsmän och åtta af ofrätse Prester^ njuta i 3 är

hTardera B:dr 100* Tillsättas efter lottning af

Magiätr- och Stadens Äklste i Stockholm enl Cons,

Acad. förslag. Fond i Banken,

CoHimerce-Bäd L. Reimers 179T. Fond

R:dr 666 32 sk. Stip. åtnjuter i 4 år R:dr 40.

— Ömsom Östgötha och Stockh. nation. Tillsät

tes af Cons. Acad.

Enkefru Hellviks. Pond R:dr 3333 16

sk. Tre Stipendiater under 6 är R:dr 66 32 sk.

hvardera. Af Cons. Acad.

Prosten Nord val Is 1815. Fond ^ hem.

fräke, köpt för R:dr 5266 32 sk. För slag tingar,

sedan någon behöfvande Östgöthe i 3 är. Till-

sattes af Erkebiskopen.

Vid Upsala eller Lunds Academi,

Af Kammarh. Grefve C, G. Pipers 1782.

Fond 1 Banken j af besparda ränte-medel erhåller

Stip. i 3 år B:dr 50. Tillsättes af den äldsta af

Fiperska familien efter Coms. Linc. förslag.

Di re c t- P. El ge rus 1784.^ Årlig fräUe-^

ränta af 10 T:r 10 kpr Korn, Atnjutes i 3 år.

Tillsattes efter lottning mellan 4 efter Cons. Linc.

folklag, Slägting erhåller det utan lottning.

Professor Sam. Älf 1799- Fonden är

666 R:dr 32 sk. Stipendiaten erhåller R;df 40

^sm
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under 4 år, efter forslag af Cons, Linc, genom
lottning af tvänne.

Östgötha Gilles, Consist. föreslär tvänne^
hvaraf en erhåller 100 R:ilr B;ko i 4 ar.

Stipendia coUectanea utgöras af 3 col-

lecter ofver hela Stiftet, 70 ä 100 R:dr, som for-

delas till behÖfvande Studenter vid AcadeAiieinsi

med 8 å 10 R:dr åt hvardera.

Vid Linköpings Gymnasium,

Fru Ch. vonSchedings 1672. Consist-

Linc. tillsätter två Stipendiater soin erhålla i 5 är

11 R:dr 24 sk.

RsR, Gr. Carl Pipers 1699. Fond i Ban-
ken. Den äldste af Familjen nämner efter Coiis,

Linc. forslag 4 Stipendiater
^ af hvilka hvarje er-

häller 10 R:dr,

Lieut, A. Koskulls pä Stjernvik. Fonden
fräJse-ränta af 8 R;dr 16 sk., som Stipendiaten
begagnar så länge han fortsätter sina studier tiUi

dess han får tjenst. Testators efterträdare tillsätter

efter förslag af Cons, Lincop.

Prosten N. Curman 1T76, Fonden frälge-

ränta. Två Stipendiater njuta i 4 är 10 R:dr hvardera.

Musikaliskt Stipendium af Gr. C. Piper
7 R:dr 40 sk. 2 r, i 3 är.

Kjrkoh, a A, Lindorffs 1783. Tre Sti-

pendiater fä 4 R:dr 21 sk. 4 rsli4 år hvardera.

Borgm. Flodins. Tvänne PrestsÖner er-
häUa i 3 är 30 R:dr hvardera.
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Lector Nicolais 1791. Räntan 8 R:dr å

fondeu 133 R:dr 16 sk. ät en Stipendiat under 4 åi.

Prosten Nordvalls, En Gymnasist åtnjuter

en tredjedel af hans ofvannäninda donations af-

kastning 2 ä 3 är. Uln. af Biskopen,

Assessor Rii landers. Fonden 666 R:dn

32 sk. Räntan tiUdelas hvarje Maj manad ät tvä

Gymnasister med 20 R;dr.

Contr. Prost Nymansons. Fonden 1666

R:dr 32 sk. Tväniie af Wadsteiia barn erhålla 4

ät 5 år 50 R;dr hvarderaj hvaiaf hälften befipares

til! afresan til! Akademien*

Vid Linköpings Högre Lärdoms-Skola.

Fru von Schedings. 5 R:dr 6 sk. 4 rsL

under 5 är.

Grefve Piper s^ deraf fyra Stipendiater i 3

är 8 R:dr 16 sk. hvardera,

Koskulds. Fonden 88 R:dr 42 sk. 8 rst,

Räntan deraf till Stipendiaten blir Gymnasist.

Fältm. Gr. Axel Sparres Enkefru Grefv.

Falkenbergs. Ponden 500 R;dr. En adelig år-

ligen lOj tvä ofrälse 5 R:dr hvardera.

Curmans, deraf två Stipendiater 6 R:dr 32

sk. i 4 är hvardera.

Kinboms, deraf en Stipendiat 6 R;dr 32

sk. tills han blir Gymnasist.

Med. Do^^t- Herman Gideon deRogiers.

Fonden 1000 R:dr. Tvä Stipendiater erhålla 30

Rulr hvardera under bäde Skole^ och Gymnasii4id.
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Frii Maria Chr. Soderqvigt*. Fonden
2000 R:(lr, för två Stipendiater, som fierskildt är

numndt.

De äldsta Borgmästare i Linköping iippgifvea

hafva varit Magnus Svensson och Magn. Mort vid

1426. I äldre tider har här varit flera Borgmä--

Btaröj emedan de tvänne äldste i Rädet skiftevis

förvaltat Presidimn. Ännu i lT:de seklet voro här
tvänne Eorgmaj^tare ; Magistraten bestar for det

närvarande af en Borgmästare, enKämners-Praeses,
som tillika innehar en Rådmans lön, fyra Råd-
niänner och en Magistrats-Sekreterare.

1 lön åtnjuter Borgmästaren i jord 12 Tid,

Sker, och äng räknad till 12 lass hö, gamt 12
kobeten. Hvarje Rådman jemte Stads -Notarien

hälften deremot eller 6 Tid. åker, 6 lass hö och
3 kobeten hvardera, Sladsbokhållaren 4 Tid. åker,

6 lass hö och 3 kobeten. Stadsfogden 2 Tid-

jord, Den till Magistratens begagnande upplåtna
jorden iitgör 58 Tid. 28 kpld. åker, 63 X 12 k,

äng, 86 T, 10 k. hagar. För den jorden som
Magistraten innehar utöfver förestående reglering,

och till det mesta består i hagmark, betalas afgift

till Stads-Cassan.

Länge hafver penninge lönen varit obetydliga
men har i senare åren gäng efter annan blifvit

förhöjd^ och utgör nu fÖr

R:dr sk rst*

Borgmästaren

Kämners-Praeses

En litterat Radman
Tre ilJifterata tillsammans

512
522
200;

100

Transport B;koR;dr 1335

37, 4-

10, a

III
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Transport B:ka R;dr

Magistrats-Sekreteiaren

Stads Biikhäl låren

Stadsfogden

Två Stadsbetjentet

Fyra Fjefdingakarlar a

Dessutom aflöna^ en Stads-Läkare ur

Stadä-kaj^gaii med

83^

1335:

300:

266: 32.

133: 16.

200:

325: 16

150:

401:23, r
14: 27,

50: 33,

Summa B:ko R:dr 2710: 16.

Denna aflöning grundar sig hufvudsakligast

på fällande inkomster, som äro beräknade efter 5

L medium för åren 1828, 29, 30, 31 & 32.

It:dr sk. rst,

Ståiidpennmgar

Utskylder för arf och egen jord

Vin- och KäUare-afgift

Biirgäldspenningar

Akerstadja

Sämjeskatt

Andel i sakören

KäUare- arrendet och friheten att foT-

salja vin i minut

Tomtören
Auctionsprovision

Arrendet af all Stadsjordj sedan ät

Magistraten och dess betjening

är afrösadt det som dem blifvit

anslaget

Krono-äkers afgift

Fyrkafgift, som gör 130 å 132fyrk,

varierar efter omständigheter och

erlägges efter 8 sk. pr f. 5ä:

Rådstugu-hyra 125: .

Gjerningö afgift 1%:25, 7,

Summ» B:ka Bulr 2363: 40, 8.

6.

9.

28: 32'

13: 18, 10-

185:19, 2,

16; 14, 11.

235f

55:27, 7.

191: 29, 10.

891:42, 1-

85:34.

mm ^sa
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Ofvanstaende aro åc inkotnster som iiiflöto

"6632. Somiigii äro icke lika hvaije är, utan kunna
Vara högre och afven näg-ot lägre, livilket flock
ef^er medii beräkningen icke kan blifva särdeles
betydligt. Som nu lönförhöjningen redan är de-
finitift afgjord måste inan vara betänkt pä nägon
utväg att ersätta bristen, dä man af fSrutstäende
inser att lÖnestaten Sfverskjnter de påräknade in-
komstenia med nära 400 R:dr.

Således har Borgerskapet snart att vänta en
iiy taxering

j som är oundviklig. Visserligen tålde
eii och annan af ofvanstäende skatter någon för-
höjning, men huru detta ska» tiUgS blir en benig
fråga. I alla fall blir det just ej betydligt; Lin-
köping har sä många fönnoner mot andra staden
att en sädan tillökning i skatten ej kan blifva många
svårigheter underkastad när man vill.

Stads-Cassans behållning utgjorde vid bisIä
bokslutet 4124 R:dr 2 rst. B:ko, men den är blott
skenbar, ty deruti ingå ecciesiastik- och fattig-
forsorjniiigarnes Cassor, så att, när de fråndragas,
utgör Borgeiskapets egna och egentliga andel der-
«ti ej stort Öfver lOOÖ R:dr B:ko.

Ar 1833 befants i Linköping
23 Handlande, som i Bevilining tili-

R:<lp B:ko 541; 12.
Sammans erlade

Mandtverkare

:

3 Bleckslagare. 5 Bokbindare. 2
Byggmästare. 1 Karduansmakare. 7
Garfvare. 3 Glasjaästare. 4 Guldsmeder.
£ Gordelmakare. 5 Handskmakarc. 5

10.

m
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Hattmakare, 5 Kakelugfiisinakaie. 1 Kam-
makare. 5 Kopparslagare. 2 Murmästare.

5 Målare. 6 Saclelmakare. 3 Sejlare.

9 Skomakare. 7 Skräddare. 6 Smeder.

6 Snickare. 1 Snormakare. 3 Svarfvare,

3 Sämskmakare och 3 Vagnmakare; tilU

sammans 102 Mästare i 25 serskildta handt-

verk, som utgjorde Bevillning med 790; 24.

Diverse Närings-idkare

:

1 Apothekare. 1 Badare- Mästare.

9 Bagare. 2 Bokhandlare. 2 Boktryc-

kare. 18 Bryggare. 4 D:o med krog-

rättighet. 2 D:o med Tracteurs-rättighet.

1 Skorstensfeijare. 7 Slagtare. 2 Soc-

kerbagare. 1 Spisqvartersidkare. 3 Trac-

teurer. 2 Åkare. 1 Gästgifvare med Tracs

törs-rättighet. 8 Fiskhandlare; tillsam-

mans 65 personer, som erlade i Bevillning 611: 40,

Ar.

1763
66
70
75
80
85
90

Folkmängden i Linköping var

Personer.

2105
2185
2117
2436
2673
2853
2463

Ar
1795
1800
05
10
15
20
25

Personer,

2901
26S0
2915
2969
3138
3415
3530
3960

Mank. Qvink. S:a.

1833 års folkmängd var 1779 2367 4146
födda 72 75 147
döda 74 61 136

flera födda än duda 12
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Mank. Qvink. S;a<

födda uiilita 20 13 3S
ellel- fcägot öfver ^ af

de föddas antal.

Födde bland Ridd. o. Adeln 2
Presteståndet 3 ä
Ståndspersoner 5 1
Borg.-Ståndet 13 18
Andre Personer 49 53

Mödrar som födt tvillingar 5
Inflyttade 201 197 39S
Utflyttade 167 185 152
Fler Inflyttade 46

Således tillökning i folkmängd 5B
Barnaföderskor 150
Mödrar framfödf tvillingaf 5
Dödfödde 8

ingängne äktenskap (par) 24
förut ogifte d:o 17
Enkling och ogift €l:o 4
Enka och ogift d:o 2
Enkling och Enka 1

Upplösta äktenskap 36
Döda bland Bidd. o. Adeln 1 i

Fresleståndet 1 2
Ståndspersoner 7 6
Borgareståndet 15 6
Andre Personer 50 46

Döda under 10 är 26 21
10 å 15 6 1
25 å 50 27 14
öfver 50 15 25

Således mortaliteteii störst

blantl barn under 10 år.
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Döda i Fattighuset

Lazarettet

Correctionshus

Fängelse

Af starka drycker

Sjelfinördare

38
1

1
1

1
1

Välgörande Stiftelsen

Fattigvärden har de bednare aren genom

invånarnes nitiska bemödande vunnit en fullkomlig-

het, som den pä mänga stallen icke äger. Den ät

uppdragen åt en serskildt direction, bestående af

nio Ledamöter, Domprosten som alltid är ordfö-

rande, Borgmästaren som i dess frånvaro föreror-

det, tvenne af Ridd. och Adeln, Stadscommini-

stern, en Ståndsperson och trenne af borgerskapet.

Directionen som väljer en Cassaförvaltare ^
och en

föreståndare för Stadens fattighus, utser afven ett

nödigt antal ombudsmän, som vanligen äro Nio,

två från hvardera af qvarteren St. Lars, St Pehr,

och Tannefors, samt tre frän St, Kors, hvars å-

liggande det ar att liafva uppmärksamhet pä de

fattiges sysselsättning, uppförande m-m,, och upp-

lysa directionen om hvarje fattigs belägenhet, och

ihvad mohnhan kan varaibeliof af, eller förtjena

understöd. Äfven böra de vaka öfver obehörigt

tiggerij och man är också deraf ganska litet be-

svärad. Med få förändringar gäller det vid Soc^

kenstämman d. 24 Mars 1824 antagna reglemen-

tet. Vid Directionens sammanträden afgöras in-

flyttningäfrägor , fattigmedeins rätta och samvets-

enliga användande, samt anskaffande af arbetsför»

tjcnst ät de arbetsföre, fast mindre bemedlade, m,

m. Domkyrkosysslomannen förer protoccUet, Till

hoBom böra de inflyttande anmäla sig, och erhSUa
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DirectioEens utldtande j innan de upprätta hyres-

contracter.

De till värd och understöd antagne fattige,

fördelas i fyra classer; l:o ofärdiga och utiefvade^

som ails icke kunna bidraga til! sitt underhåll;

2:a ätdeistegne som kunna förrätta nägot arbete,

eller hafva något annat, ehuru otlliräckiigt under-

stöd att påräkna; 3:o arbetsföre, som sakna all

förtjenst; 4:o barn, som af föräldrar eller anhöri-

ge ej kunna försörjas. För hvar och en söker

Directionen draga fiirsorg genom allehanda lämp-
liga utvägar, som sä mycket bero pä omständig-

heterna att de för deras olikhet ej så noga kunna

beskrifvas*

De ärliga inkomsterna äro olika och kunna

ej med bestämda summor uppgifvas. De bestå

hufvudsakligen uti följande: Iro En årlig afgifl af

I T:a Eäg, ^ T:a Korn af hvarje T:ld af all sta-

llens jord af hvad natur som hals t, undantagande
deii SerafimergiUet tillhöriga. Detta utgör 23 T:r
5 k:pr; 2!o årligt sammanskott af penningar, som
taxeras för det masta i grund af bevillningen. Som
dels denna icke alla är är lika, och dels den dera

beräknade procenten någon gång höjes och sänkes

efter behofvet så utfaÖer beloppet olika. Denna
inkomst har vanligen utgjort 14 ä 1500 B:dr;
3:o Gäfvor vid bröllop, barndop, procent af Bo-
nppteckningar och auctioner; andel i bÖter, colle-

eter, försäljning af fattiges qvarlätenskap m. m.
Denna inkomst beror ännu mer pä olika omstän-
digheter, i synnerhet mer eller mindre förmÖgnes
frånfällen^ kan ej öfverhuf^Tid tagas mer än till

300 R;dr; 4:o gåfvor till Jul, för att ersatta de
fattiges^ förr eljest brukliga Julgång- Då gifvai
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gå val födovaror som penniugar. Af Tidnhiganie

har mail sett att stadens invänare visat sig så gU-

milde, att de fattige kunnat fröjda sig åt rägtig

vällefnad nnder högtidsdagarne.

Af förestående finner man att inkomsten utoin

4:de punkten utgöra ungefär: 32 T:r 5 k:pr spaii,

räknad efter Riksmarkegäng ä 6 R;dr 133, lö.

Sammansatte efter taxering 1500.

Extra intrader 3ÖÖ.

S:a Bxo R:dri933, 16.

For denna summa erliälles ärligt understöd:

uppgifne nägra ocli trettio barn, som aro utlegde

på landet, dels i staden ä I Rdr 16 sk. månadtii

och någon spannemäl; nägra och sjuttio imdra fat

tige njuter mer eller mindre bidrag
^ dals i pen-

ningar , deU i spannemäl,

1 Stadens fattighus äro nu 35, och i Mor-

nerska äfven nägra och trettio intagne, som er-

hälla efter deras större eller mindre bräcklighet

24 sk.: 1 å 1 R:dr 16 sk. i månaden. Utom
dessa som erhålla mänadtlig utdelning, och nu ut-

göra omkring ITO, finnas flera pauvres honteux^

och andra som erhålla tillfäiUg hjelp på ombuds^

männens recommendation, så att alla de fattiga

kunna antagas til! ungefär 200 eller 1 pä hvar

20;de af stadens invånare.

Staden ägde fÖrr icke något eget fattighus,

iitan inrymdes de fattige uti små kojor som till-

fallit fattigcassan efter aflidne fattighjon. Det för^

sta i denna väg var det Mörnerska, men det var

en privat m^m stiftelse. Det är egentligen K, Maj:ts

välgörenhet man har för det nuvarande dit tacka. Vid
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sill resa g^enom staden 181 9 ^
gaf K. Majrt 600

R:dr b:co till stadens fattig;e* Directionen trodde

sig icke bättre kunna använda denna gäfva än ge-
wiioiii anskafFandet af ett fattighus. Man inköpte

^ort dert?fter gärden N:o 31 , Tannef. qvarter, for

g2323 R;dr 10 sk. 2 rst. hico, hvaiefter de smä
^tugorne försåldes. När 1831 Choleran satte alla

0iationer i förskräckelse och försigtighetsätgarder

Jgnäste vidtagas, inköptes af Fru Grefvinnaii Sten^

Pbock nuvarande fattighuset N:o 25, äfven i Tan-
<ief* qvarter for 7000 B:dr b:ko. Det förra huset

WÖrsåldes för 2333 R:dr 16 sk,, och en tomt, till-

t^iörigt det Stenbockska för 700 R:dr. Genom uä-

3;ia andra anslagna incasseringar, blir den äterstä-

^^;nde skulden pä det uja huset nästa är 1835 icke

let än 3666 R:dr 32 sk., och tror Directionen
}tt genom besparingar kunna tilhagabringa den
_Jesteraude betalningen utan vidare taxering. På
norra ändan ilnnns elfva, de flesta tapetserade^ rum,
en del med vackra dörrstycken j och ett kök. På
den södra 10 rum meå kok, hvilka användas till

iiijukruni för tjensttfolk, eller öfverhufvud sädane
som icke hafva tillfälle att herbergeras hemma el-

ler tillbörlig, n värdas, men erhålla i öfrigt icke

något biträde af fattigvården.

Läns-Lazarettet är beiäget \id Hospitals-

kyrkan. Detta sjukhus inrättades kort efter 1777,
då Hospitalet flyttades till Wadstcna. Dertill be-
gagnas de tvänne stenhusbyggnader som stå qvar
efter Bcrnhardinerkiostret Den ena innehåller 8
rum, hvaraf 5 begagnas till sjukrum, och rymmas
i de flesta 4 sängar. Ett rum for Läkaren, som
der har ett ganska nätt och vackert apotek , ett

ritm för sköterkan, samt ett föivarings- och nöd
falbrmn, Den andra byggnaden^ 2 i^tora salar; i
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hvardeia ära 10 sängar. Kok ocli brjgglms i on
särskild pä gärden uppförd Uädbyggnad. Härin
tages vanligen 70 å 80 personer. Här råtler en

förträfflig: ordnings och snygghet ^ sä iimti rummen^
som i de sjukas klädsel, ocli öfverhufvud i hela

omyårdiiaden- Allt röjer en kraftig nians s^tyrelse

som med allvar vill ilet välgörande ändamålets
uppfyllande. Inrättningen har sin egen läkare och
syssloman, 8om iillsättas ocli afiÖnas af Serafimer-

gillet. Stället ar gladt och angenämt, samt har

en väl underhällen trädgård^ alll passande för ent

sådan iorättning, — Det är nägot eget att se en
mörk och dyster munkhyggnad ännu etä qvar

der^ iikasonx för att föreställa tventie olika ti-

ders anda.

Mor ner ska Stiftelsen. Majoren och Rid.
Fr, Hampus MÖrner, använde genom Donations-
bi ef af d. 18 Aug. 1812 och 23 Januari 1813
gården N:o Gl i St, Pehrs qvarter vid Hunnbergs^
gatan, jemte 7 Tdd 4 k:ld åkerjord vid Staden
till en liögi;t välgörande stiftelse för ttodlidande och
husville medlemmar af domkyrkoförsamlingen, der
de åtnjuta fria husrum. Inkomsterna af jordta
användas till utskylders betalande och husets un-
derhällande, hvilka med den omsorg blifvit för-

valtade att stiftelsen redan äger en besparingsfond.
Här finnes Nio rum i hvilka nu herbergeras några
och trettio personer^ samt tillika kök och andra
beqvämligheter- Denna stiftelse vårdas af en af
Herr Majoren vald föreståndare, nu H:r Profess.

Arehn, men som i framtiden alltid efter tlen boit^

gående väijes af den äldste af stiftarens familjs
och v?d tällijynen biträdes af Stadscomniimstern,
Dt:m tilloöv di?t ensamt, att intnga de personer^
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Jivilka de anse msmi i beliof elkr inast fortjeiite

jif denna föiUiotu

Correctionshusetj Tomten N:o 17 , i SL
Lars qvarter* Länge har här varit ett arbetähus

som stått under Commerce-Coliegii styrelse och

varit utarrenderadt , men corréctionsinrättningen så-

dan den mi är beskaffad, &;tittades 1823 med en

fond af 8,309 R;dr 23 sk, 8 rst,^ hvilken vid

1833 års bokslut ökat sig till 8,930 Hd, t sk, 2 r^i.

Här intagas lÖsdrifvare eller sädane ItUiefuHe, som

ej synas \ ilja arbeta , ej elfer kunna skaffa sig for-

tjenst. Inga brottslingar som lidit straff, blifva e-

mottagna^ och antalet får ej öfverstiga åtta* De
nnderhäilaa af en entreprenör mot åtta sk. om
dagen, och sädane som visa stadga och flit fä ut-

tagas pä requirentens ansvar som då betalar för

deras begagnande 10 sk, 8 rst- om dagen. För

öfrigt sysselsättas de med aliahanda arbeten, hvar-

af den möjligt blifvande vinsten tillfaller Cassan,

Man har trott eig finna att många lättingar vant

sig vid flitj oeh af ledsnad vid den ständiga in-

spärrningen uppfört sig skickligt, for att fä för-

troende att uttagas. Under närvarande förvaltning

synes denna inrättning medföra verklig nytta, och

uppfylla ändamålet. Den är ett talande bevis af

det felaktiga af vara stora correctionslius^, der de

som der intagas i stället att förbättras, i gniiid

förderfvas af de brottslingar och bofvar, i iivars

forledande sällskap de pä ett så oför^ändigt sätt

införas,

Enke- och Pupill-Cassan, N5gre val-

tankande Borgersmän föreslogo vid alhii-m Bad
stuga i April manad 1831 att sanda en fond, liU

framtida understöd för mindre bemedlade eiler af^
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Fjgkomne Borgare j deras enkor ocli hani, hvilket

bkif meti »Iliiuuit bif^iU upplaget, 1 följe cleraf

beslöts l:o att hvarje person, s^oiii vann hurskan
skulle vid eden^H aliäggande iemiia en coiitant af-

gift, efter tino^äiigar ach eget behag^. 2:do Au
värdet af en fjerdedel^ t:a rSg skulle for iir 1831
erläggas af alJ Bargare-äker, och framdeles for ett

år af dem som fä jord sig- tilicteld. 3:o Att vid

aUmänna måltider eller högtidligheter, som an-

ställdes af Borgerskapet, skulle man föiÄJÖka upp-
imuntra till frivillig insamling. Äfven hoppades
man att ädelsinnade Medborgare skulle genom do-

nationer och testamenten befordra detta vackra än-

damål, 4:o Att af hvarje fjrk skulle erläggas tills

Vidare 8 sk* B: ko.

Cassan förvaltas af en dertili utsedd förestån-

dare, men garante^ras gemensanit af Stadens Äldste,

När en Cassa-förvaltar^ afträdcr måste efterträdaren

innom trenne månader klandra räkningen i fal! lian

finner fel rfertiti, i annat fall blir han sjdf derföre

ansvarig, Hvarje Borgare äger, när han ästundarj

att se räkenskaix^rna. Inflytande medel utlånas mot
fuUgiltig säkerhet, dock ej i nTindre poster än 100
R:dr Brko, företrädesvis till Borgare. Räntan läg-

ges till Capitalet tills det uppnått 2000 R:tlr B; ko,

hvarförinnan ingen utdelning får ske, Derefler

utdelas tre procent eller 60 R:dr E:ko årligen,

meti de tvänne procenten läggas åter till Capitalet.

Ti!I annat ändamål ma Cassan ej användas, — Den
insamlade fonden utgör redan 500R:dr B:ko, som
i tvänne poster äro utlånade, och i contant 42
R;dr W sk, 2 rst, B;ko,

Utdelningar ske efter ansökningar , och vilt

stadtns äldsta efter noggranu forskning bemöda sig
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in:

att leama dem ti;l de nie;^! nödlidande^ och tTainfor

alla fader- och mcdeilii^a harn. — Den som genom

oordentlig och lid erlig lefnad bragt sin familj i

fattigdom mä ej åtnjuta annat understöd än mm,
väniie ocli sk(it:i:eK — Enka efter Borgare har för^

verkat ett erhäflet umleriitÖd genom ingånget äk-

tenskap utom Borgare Ståndet. Om någon åtnjuter
,

understöd af anuan allmän Gassa bindrar det ej att

afven erhålla det ur Enke- och PnpilLCassanj i

fall Stadens Äldste pröfvar det skäligt.

Som det inträffat att man ej med skäl kunnat

uttaga den på Borgare-åker pälagde i t:a Råg af

dem som antingen sjelfva varit i heliof , eller jiL^t

erhållit jorden till understöd, har Cassan mes>ttil:-

kommit genom frivilliga ^sammanskott, Onskligt

vore att några bemedlade män ville antingen medan

de lefde elier efter deras liortgång urlifyet, dä de

'

lemna öfverflöd nog ät sina arfvingar, heidöt dä

de ej hafva egna barn, anslä någoii större summa

till detta ädla ändamäk Dä skulle man snart komma
i den lyckliga belägenliet att utdela välgerjiingar,

hvilket skulle vara Borgerskapets egna nvtta, glädje

och tillfredsställelse,

Ljnngstedtska Friskolan. Gen- Con-

suln i Macao, R, W, O. And. Ljungstedt, född

i Linköping 1154 ^ har gifvit en iii tydlig Eimnna

till inrättande af en Friäkola för Go^^ar i Linkö-

ping, Erkebiskop Lindblom skall dertiil hafva gif^

vit honom idéen och Gen. Coimdn bar på ett

hedrande sätt .«iatt den i verkställigheL ihm skic

kade genom Tranclieläf^ka huset i Göthebarg , i

Pec. 1818 eck \ April ISiS, uti confcinta remi-^

ser 5333 R:dr IS ^k,, och sedermer.i t t ^'nne skuld-

sedlar af är 1821 af John Leffler i Gotheborg,
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hYardera på G606 R:dr 32 sk,, den ena att betala

om sex är med ränta, den andra oui tio är utan

ränta ^ eller tillsammans ISjSSS R:dr 16 sfc, , så

att hela donationen gjorde 66^686 R:dr 32 sk.

b:co , men någon betalning frän Lefifier har ej följt,

utan beror pä framtiden, I^or dessa penningvar in-

köptes Yckenbergska Egendomen N:d 59 i St. Kors

quarter å. 1 Octob. 1818 for R:dr 5Ö35. 39. 2.

Derstädes uppbyggdes en sar^

skildt byggnad ämnad till teck-

nologisk skola som kostade 3639. 8.

Ringa egendom i Bjorkekindä

härad, A Socken 4^ mantal

Broby 1 m:tl

Sjöralla 1 m:tl

9274.

30,000.

6,00().

7500.

37.

Inventarier af kreatur och red-

skap

43,500.

1795.

45,-493.

40.

40.

Tilkammans R:dr 54,468. 29, 2,

Man begick här tvenne stora fel. Det ena,

att man betalte Rings egendom orimligt högt. Det

andra att man inlät sig uti att bruka den med e-

get folk och egna inventarier, hvilket hade den

följden att de tre första aren eller tiil d. 1 April

1822, gingo utgifterna till 6735 R;dr 43 sk., och

inkomsten blef ej mer än 4074 Rd. 26 sk- 4rst.,

således förlorades^ utom räntorne ä 45293 R:dr i

tre år omkring 8152 R:dr, i balance 2661 Rulr

16 sk 8 rst., eller tillsammans 10,813 R:dr 16

sk, 8 rst. Förlusten var sa mycket känbarare som

den fortgår beständigt^ ty Ringska grödorne af-
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kasta ej mer an lt5 Tir diverse spannemåh soin

f-j kan tagas högre än 5 R;dr 16 sk.^ alltså 9^8

R;dr 16 sk., som är en stor skilSnad på den är-

liga räntan 1717 Bd, 28 sk., som kunnat blifva,

hvarmed man kunnat ästatikomma mycket godt,

och tipiifjrlla stiftelsens ändamål. Man åsamkade

sig tai och med skuld, nemL till Brandfors. Cassan

5760 B:dr och till ErkeB. v. Rosenstein 3394

14 sk. 1 rst. Icke heller kom Inrättningen i gäng-

Delta väckte uppmärksamhet ä högre ort, och låt

K. Maj:t infordra ErkeB. von Rosensteins förkla-

ring, då förhällandet enligt Kongk Brefvet af d.

19 Mars 1824 befanns sådant vi nppgifvit det, I

anledning häraf utfärdade Kongl Maj:t ett Regle-

mente under d. 21 Julii 1826. En Direction af

trenne Ledamöter bestämdes , nemligen Domprosten,

fium Ordförande, Borgmästaren och en af Stadens

Borgare, hvilken sistnämnde af Konungens Eefall-

ningshafvande för trenne år skulle utses- Lands-

höfdingen och Stiftets Biskop ega, när de for

godt finna, under lika ansvar med Directionen

deltaga uti dess ofverläggningar, — Lärarne före-

släs af Directionen, men stadfästas af Landshöfdin-

gen och Biskopen- Frän denna tid har en nog-

grannare ordning i förvaltningen bhfvit införd, och

man arbetar nu med omtanka att uppföra en var-

aktig b;yggnad pä den stora Planens ruin. En
tiondedel af don årliga inkomsten skall besparas

för att successive bringa inrättningen i det skick

den ädle Stiftaren asjftat, och på det man i den

färdiga byggnaden må kunna inrätta den tilläm

-

nade technologi^^ka skolan med sina verkstäder,

Oaktadt all hushållning synes tydhgen att bespa-

ringen ej blir betydligare än att nära enhalf mans^

ålder fordras innan Inrättningen kan blifva en

skugga af hvad den knnnat vara. Grundläggarens
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Melmoii har likväl, oaktaclt tlessa mot|f3ngai', ioice

tiiittntxi^ ty lian har, for att er:?ätta LefFier^ka ba-

knceri^ skänkt sin andel i boet efter sin aHedna
hiiJstruy hvilket dock beror pä rättegång, der nian

eiiH^dlertid fonnodar utbekomina ungefär S0,000ll,
Dessutom skall han liafva lofvat i testamente efter

sig ftnn tusende piaster* Om detta en dag, som
man liar skäl tro^ gar i fullbordan, så kan ännu
imättnhigenj af erfarenheten blir man visare, *ipp-

nå en ofonnodati hÖjd och storhet bära en jppig
rikedom af nyttiga fmgter^ och växa upp som en
majestätiig ek ofver den oförgätlige välgörarens

stoft.

Stiftarens stora andamå] var att förena en ek-
nientar-skola för gossar, der fri undervisning gafg

uti läsning, skrifning^ räkning; historia
^
geografi

ni* m.^ med en technologisk , der, i flera slags

verkstäder, en praktisk öfning uti flerfalldiga han-
daslöjder skulle vinnas, och en Gymnastik , der

inan genom kroppsöfnitigar skulle utveckla kraf-

terna i ungdomsåren, för att blifva skicklig och
härdig till manligare mödor.

Den 1 Maj 1834 öppnades elementar skolan

med införandet af växelundervisningen, men man
var miiKlre lycklig i valet af Läraren, Finne till

nation. Skolan vann intet förtroende och ingen

framgång. Gossarnes antal steg ej Öfver 40 årli-

gen, Ändtligen var man lycklig att uti nuvarande

Läraren, Magister Rosengren, hvars nitälskan för

medborgerlig bildning pä mer an ett sätt är åda-

galaggd, träffa en man^ som med nit och värma

omfattade inrättningen. Här röjde sig hvad kraft

och anda förmår. Sedan 1828, dä han tiliträdde

denna befattning, hor han ärligen meddelat under-
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vigning at nära 200 elerer, VaxelliijderYisningen,

fllfr «lea sli liallatle LaIlca^ittn^^ka Kiromethöden

,

har uiuler hans stjre!?;e gi(\H ganska gynnande
re5^iiltatei\ Månne icke staf- och Kenläsning bortlc

uigöia en förben^tlandc anstalt ^ och ingalunda ingå

iiti inHittningens hiifvudändamål? borde icke detta

vara en afdelning uiuier en sJerskildt Lärare? Det
är en svårighet att jRniia monitorer; dertill fordras

speciel handledning- och en bestämd tid. Den fori^te

Läraren kunde dä derpä använda vissa timmar.

Huru skall allt nu af en enda perj^on medhinnas?
Det är skada att en sä besvärlig befattning ej kan
ersättas med mer än 50 T:r hälften Bag och Kom,
samt fria hiisrmn. En ser^kildt Lärare undervisar

uti ChoraL och Figural-säng eft. Dillners methotl-

Då tillgångar medgifva skola flera Lärare tillsättas.

Flickskolan stiftades genom Suhscription

dels af årliga dels pä en gång lemnade bidrag af
Stadens invånare i anledning och till minne af Ju~
belfej^ten 1830, och har haft den framgång att

50 flickor af den fattigare klassen der njuta fri

undervisning i läi^ning, chnstendom, och de handa-
slöjder som för deras aider kan vara lämplig. Icke

under 7 ocH ej öfver 10 års barn fä der emottagas.

Allt hvad som liorer till undervisningen och de
dermed förknippade detalller värdas af en Directlon

af fruntimmer j i livilken LandshÖfdingskaUj Gref-
vinnan Hamilton^ för det närvarande är Ordfö-
rande- Directionens öfriga f^ ra Ledamöter hafva
hvar sin vecka närmare tillsjii öfver Skolan, och
bör den damen som har veckan hvaije Lördag an-

ställa Examen och besiglnirig af de arbeten som
under veckan blifvit förfärdigade. Dessa aro dels

egna dels främmande. De senare emot en lindrig

afgift till skolkassan. Skolans ©friga ekonomi
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4

hatidhafves af en Comiiiée af fem Ledamotef, der

Land^liofding^en är Ordförande; den är permanent

^

men Directiuti ombytes hvart tredje är.

Inrättningen egde vid 1833 åi-s slut i Capi tal-

fond 21S5 Il:dr 3 sk

genom snbsctiptioner

,

publika bidrag 5 samt

derqvists Testamente.

1 rst, B;kOj tiilkomne dels

dels conccrter och andra

2«0 R:dr B:ko af Fru S5-

De åriiga inkomsterna äro

circa 300 R:dr B:ko; af dessa ocli räntan bestridea

utgifterna j och öfverskottet lägges till Capital-fon-

den 5 för att ämåningom Öka den samma
^ pä det

Skolan, oberoende af de o\4ssa bidragen, ma vinna

ett varaktigt bestånd, som grundar sig pä egen

säker och bestaniil tillgång , och i framtiden knnna

sättas i tUifäUe att anskaffa sig egen tjenlig lokaK

Garfvare-Enkan Fru Maria Christ. SÖ-
derqvists Testamente af d. 28 Mars 1832^
utmärker sig genom sina stränga föreskrifter , deriiti

Stadens äldste icke allenast älägges att på heder

och samvete utdela gäfvorne, utan ock att i allo

ansvara for capltal och ränta, att de ej rubbas

utan alltkl användas efter Testators föreskrift. l:o

gifves ett evärdeligt capital 5333 R:dr 16 sk., som
disponeras sålunda: Räntan af 2000 R;dr tillfaller

i tvänne terminer tvä välkände Borgare-Enkor, hvars

blygsamhet förbjuder dem att anlita den allmänna

välviljan. Räntan af 2000 R:dr till tvänne lika

qualificerade Borgare-Döttrar, eller i brist deraf

till fattiga Borgare- döttrars tarfliga uppfostran. Af
1000 R:dr till lika beskaffad Borgare Enka med
ofÖi's5rjda barn under 15 är^ intill dess hon trädef

i annat gifte. Af 333 R:dr 16 sk, till Stads-Bok-

hållaren fiir räkenskapernas förande. Pensionen

gäller för Uf^tid, och kan ej fråntagas Pensionär
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om hon ej deraf gör sig oforijent, ellei' kommer
i .^åtkna omslSiidigheter att peiistonen blir ett öf-

verflÖdj till hvars fnuidömmiinile likfiillt fordrais

tva tredjeddar af Directionö-Ledamott^riias röstetal.

Fonden utgjorde il, 1 April ^ med influtna räntor^

5T60 U:dr 40 sk. 2:0 Skänkt 200» R:dr till

tvänne Stipendier vid härvarande Skoleverk, Med
samma föreskrift i noggranhet af val af Stipen-

diat och förvaltning är fonden ställd nnder Dom-
Capitlet. IlalFva räntan j 30 R:dr B:kOj gifyas till

tvänne skickliga ynglingar, dä de inträda i sko-

lan j eller pä sin hÖjd nppnått Rectors-Classen.

Företräde lemnas at Borgare-söner^ eller hvilkas

moder är Borgare-dotter, sä vida de äga lika skick-

liget med andra som kunna komma i fråga. An-
dra hälften utdelas då Stip. begifver sig till Aca-
deniien , antingen terininvis eller pä en gäng, Sam-
ma foreskrift som ofvan är sagdt, i fall Stipen-

diaten gör sig oförtjent af donationen. Finnas
då fyra års halfva räntor eller 120 R:dr inbespa-

rade lemnas de ät någon fattig, men utmärkt skick-

lig, till Academien afresande yngling. Uppgår
besparingen ej till denna summa tillfaller den ef-

terträdaren. 3; o 200 R:dr till Flick skolan.

Sparbanken i nrä ttades förhdet är
^ sedan nö-

dig fond bhfvit insamlad till dess grundläggande,
och bar på denna korta tid visat följande lyckliga

resultat

:

Ct>ntant i Spar-BankensCassa in /luten
fond, sedan åtskilligetimkostuader afgått 400; J 3, 4.

luflutne Itäiitemedel 43: 15.

Af Gli Delägare, frän Sepktember må-
nads början år 1S33 till Maj månads alul,

irinevarande år, hafra blifyit insatt^

Banko.

-443:25,4.

8011:40.

Summa B:dr 9065:20,4

11.

Ii
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Af %l Delägare äro uUague
Tilt 20 Låntagare, mat nöjaktig »S-

jEtrhfst, utiånte

Desautom utbetalte under loppet af

innevarande år i ^ ai'» arfvode tiLl Bokfo-

raijden och Vaktiuästarea 02:24*

Omkostnatief 57: 45, 4

COntänt behållning

U24Ö: 32.

-120:21,4.

2:12,

Summa U:df 0055^20, 4*

IJniler loppet af iiedannämnde månader utgura
Insättn:r Uttagntr Utlån:!'

— October
— November
— December
— Januari!
-^ Febj^uarii

— Mara
— April
— Maj i

nad år 1833 1107: 12* 700i
- 970: 44. §50;
— 1293: 12, 23. 3. 1566:32.— 094; 4, 107:40. 800:— år 1834 ÖS7: 8. 21; 34. 800;— 1031: 5, 3S; 34 500.— &al:36. Ul: 8. 1030;— 904: 13, 176:39. 800:— 665: 45. 206: 37. 500;

Summa R;dr 8öll:40. 686; 3. 8246: 32.

Musik-Corpserna. Det var en tid som det

Tar en stark esprit hos Fattig;värdens Comrnitteradej

så väl i staden som pä landet, att till sina terri-

torier hindra all inflyttning af obemedkde perso-

ner, men om de rika var ingen fråga, de emot-

togos med öppna armar. Det säg ut som den for

välgorandet inrättade Stiftelsen snarare hade till

foremål att förfölja än understödja den fattige,

ty mången verksam som på en annan lokal, som
skulle vara mera passande och gynnande for haiii

konstflit, kunnat rikligen fortjena sitt uppeLålle,

återvistes till sin usla och nedtryckta belägenliet,

likasom man velat säga : du är fattig ^ och du skall

blifva det; och det är en alldeles oafgjord fråga

om ickts Fattig-Directioiien härigenom skapat likt
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il många fattiga pom de understodt Ehuru denna
inorka anda visserligen ännu är rådande pä åtskiL

liga orter har den likväl mildrat sig pä många
andra ; också hafva de hÖgre authoriteterna små-
ningom dämpat den stigande myndighet, som dessa
Di rectioner ville tillvälla sig, genom rättigheten
att hindra rikets inbyggare att bygga och bOj der
de trodde sig finna sin bästa utkomst. Märine icke
också en större liberalitet, som man de senard
åren visat ^ i sin mohn bidragit till folkmängdens
förökning i Linköping, och derigenom till Stadens
större liflighet och toikofring. Likväl var det en
liflig disput i detta afseende^ dä KongL Lif Gre-
nadier Regementernas Muhiik-Corpser skulle inflytta

till Staden. Man fruktade att blifva Öfveriiopad
af en mängd fattiga enkor och ofcräÖrjtla barn.
Antingen det var ett upplystare begrepp om den
nytta och liflighet sä många familjers förtärande
af sina löner skulle gifva ät rörelsen^ eller mäkti-
gare personers inflytande , lemne vi oafgjordt , emed-
lertid blef inflyttningen beslutad. Hvarje Regem:3
Musik corps aflÖning utgör något ofver 5000 R:dr,
utom Beklädnadspenniirtgarj och hvad de genom
sin konstskicklighet förtjena. Med dea esprit

dlionneur, som lifvar hvarje inilitaii' corps, bessiöfc

också Musikens att undanrödja all sådan obehaglig
opinion hoä Fattig-Birectinnen och dem som delade
dess äsigter, genom inrättandet af en egen Pen^
sions-fond, hvarigenom den sattes i oberoende af
alla sädaiia Directioner. Genom sajnfäldte Bege-
menternas Musik-föreständare Kongi Direktörn Herr
B. CruseUs omsorgsfulla bemödande blef idéen också
snart satt i verkställighet Man beslöt att den 25
Sepi hvarje är gifva en Concert i S:t Lars Kyrka^
<ich lemna en afgift af alla extra förtjenster, mm
vid Spektakler, Baler och hvarje sådant ojaFeEt!!£t
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tillfälle iriflÖto, Den forsla ronceiten g^ts 1823,

som iiibragte 2t6 Ridr 24 sk. B: ko, till fiirinoii

för Pensions- Cassan. Härigenom och genom de

iferci inflytande räntor har fonden redan stigit till

6466 K:dr 12 sk., som räkenskaperna af den 20

Sépt. 1833 uuisa, och lära räntorne häraf icke

utan i högsta nödfall skola vidröras fÖrr än den

uppnått 10,006 B:dr. Genom denna anstalt kan

denna Cassa öka sig til! ett särdant Capital^ att

Musik-Corpsernes Ledamöter ej behöfva frukta att

de sjelfva på gamla dagar, eUer deras enkor och

barn skola falla sanahä!Iet till last. Deras personal

utgör omkring 110, Det ligger ocksä något vac-

kert deruti att de bildat denna för framtiden väl-

görande inrättnings genom sin konstskicklighet, att

diM är Bfi gälld, en belöning åt talangen, som i

allmänhet är något sällsj^nt.

Det har gått ett talderom, all den ena Musik-

corpsen skulle flyttas till Norrköping , som vid hög-

Éidliga tillfällen nödgas efterskicka dem de behöfva,

Deri ligger ocksä verklig billighet, dä Norrköping

äger stor öfvervigt , både i betydligare folkmängd,

och vida större antal af Borgare, som drifva hfiig

rörelse. Kanhända att en dag skola de hinder

som möta viil denna förändring kunna häfvas-

Fabriker. En af de vackraste, men nästan

minst bemärkta lägenheter, är Fabr. Grevillii Ber-

linerblä Fabrik utmed ån Stäng nerom Magazinet,

Här tillverkades förr omkring 4000 skalp. Ber-

linerblätt; dä var impoi t tullen 16 sk. b:ko,

men sedan den blifvit nedsatt till hälften beredas

ej mer än circa 1000 skålpd. i bri^dt på afsättning.

Då denna fabrikation hestår endast af inlänrbka

artiklar, såsom korn, klöfver^ ahm m- m.^ värdet
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«ri riksförJust att hSinma den inhemska tillverk-

ningen. För en luiiipen tullinkomi^t uppoffras så-

lunda Statens bästa. Somliga Pappers -Fabriks

-

idkare nyttja smaitz till papperets blaandej men
det blir deraf sträft^ sliter pennan och emotiager

"

icke bläcket jemnt.

Säp- och Tvål-Fabriken samt Ältike-til!verk-

ningen drifvas i mindre scala.

Policeförfattningar.

Den som företager byggnad ät gatan ntan be-

hörigt tillstånd pliktar 16 R:dr 32 sk.; ej ändrar

af d^t byggda, om så anses nödigt. FiyttarLoge^
Ladur 3 R:dr 16 sk< Ingen Reparation af betyd-

lighet innoiii eller utom hus utan anmälan 3 R;dr
16 sk. Boningshus tackas med plåtar , tegel eller

skiffer vid 16 R:dr 32 sk, Öfver eller intiäl bo-

ninfj^sruni n^å ej hö^ halm, lin, hampa eller andra

bräubara ämnen förvaras 16 R:dr B2 sk. Ej golf

eller tak läggas intill skorstenspipan utan foregån-

gen hesigtning. — Timmerman eller arbetskarl,

som tager ofver taxa, 3 R:dr 16 sk. — Rännil,

som löper genom tomter renhålks vid 1 R;dr 32
sk, ^— Försummelse vid gatas stenläggandej der

den anbefalles 3 B:dr 16 sk.

Ingen vid Sprutorne anställd må nr Staden

bortresa, Sprut In spector vid 1 R:dr 33 sk.; Brand-
och Rotmästare 1 R:dr och Manskapet 32 sk. —
1 början af Maj och Sept. hållas Brani[lsyner,

Mot gjord cassering af mur eller eldstad må ej

brytas vid 3 R;dr 10 sk. Finrjes uppenbara brister

eller vårdslöshet botes 1 R:dr 32 sk. — Efterla^

tenhet hos Brandsynens ledajnÖler, hvar i sin väg
1 R;dr 32 sk. Tiilstäiiges port för Brandsyn 1
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R:dr 32 ik. Brandgyn inlamnaä Iniioni § dagaf

1 R:clr 32 sk. — Försuminelse vid utsatt iprut-

profmng 1 R;dr. Den som går med bart ljus,

lossar skott, ulägg^er aska natten eller andra otjen-

liga saker, med ett ordj omgäs ovarsamt med eld

1 till 5 R:dr utom ansvar för skeende skada, —
Skorsteiispipa sotas hvarje månad vid 1 R:dr 32
sk. 5 antecknas i boken vid S2 sk. Kakelugnspipor

rengöras ärligen. Skorstensfejaren mister for för-

summelse häri en munads lon* — Nattväktarne äro

8, äro forsetltie med Sax och skramla. Tiilse sa

väl elden som ordningen. Förnekas brandvakten

inträde nattetid när sä fordras, plikta:^ 2 R;dr 24
sk* Går nattväktare från sin vakt 3 R:dr 16 sk*

Förtiger ålderman felaktighet 1 R;dr 33 sk. Skram-
la må ej nyttjas i hus vid 3: 16. Extra Bnvakt,

två frän livarje qvarter, med fyra Borgare till be-

fälhafvare. For försumnieke 1 ä 1 R:dr 33 sk*

— Vid eldsvåda böra handtverkare , Gesäller och

vuxne lärlingar infinna sig. För obenägenhet

att biträda dä man anmodas 1 Hidr 32 sk- Den
Den som uppsätter sig mot dem som äga att

befalla 3. 16< Tillstänger någon vatten 10 R:dr.

Om den som äger hästar och vattenäkareredskap

,

ej infinner sig 3; 16. Den förs tkommandes belö-

ning 1; 32, Lyktor antändas och ljus i fönsterna

sättas under eldsvåda vid nattetidp Den som ska-

das till lif eller lem njuter ersättning ur Brands

cassan.

Inga lösa kreatur fä gä på gatorne, Den 22
Maj 1801 stadgades att uppsyningsmännen mäbe-
håUa de svinkreatur de uptaga pä gatorne. För
andre kreatur är taxan , för häst 16 sk, , for bo-

pkapskreatur 12 gk.^ får eller get 4 sk,, Gåf,
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hons^anka^kalton 1 sk. 8. for första dygnet, och

nägol mindre för de påfölj aade* — För hundar

som gli lösa pä gatorna pliktar äg^arefli 3: 16.
^

men upptagas de nattetid 5 R:dr. Vid källan pä

Torget må intet rengöringsarbete fÖrehafvas vid 3;

16. Krogsky 1tar förbudne 3: 16. All rengörings

-

anstalt förbjtides ofvan fÖr dambyggnaden vid

Stångsquarn 3: 16* — Dansgillen af tjänstefolk

och deras vederlikar skola anmälas vid 3; 16», och

bör Polisbetjent vara närvarande, — Till Assemble-

huset äkes vid Spektakel eller dylika tilll^llen öf-

ver SpannemäUtorget till stora trappan , och vidare

genom Agatan, men vid hfimtningen tvärtom 1:

32. Tobak&rokning kring logar och lador förbju-

det vid 3; 16. Betjäningen ma vid Spektaklernqa

slut ej uppgä för trapporne vid 1: 32, Våldsam-

het å vid stadens Logeplatser nedsatta pålar 3: 16.

Eadning i Stångän innoni Stadens område förbju-

dit vid 6: 32. — Den som Öfverskadar den vid

det allmlinna sandtaget utbedda plats 3: 16, —
För borgande af varor eller starka drycker till skol-

ungdomen 3; 16. — För ovärdigt körande ^ eller

bortgående från hästar utan att påiitiigt binda dem
2 R:dr. — Sammankomster emellan stadens drän-

gar förbudet vid 3: 16. — Marknadsstånden bort-

tages frän torget innom tredje dagen efter mark-

nadens slut 1: 32. — Stensprängning innom Bta-

den eller vid Loganie utan tillstånd 5 R:dr. —
Krukmakare må ej hemta ler vid stadens allmänna

iertag , och ingen dereniot ä den till dem anslagna

jord hämta iera vid 3: 16. — Bryggning m. m.

förbudet frän aft. kl. t tUl morg, kK 3 vid 3: 16.

~ Fyrverkeri i staden eller vid skogarne forbjn-

del vid 3: 16. — Rrogstånd å stadens torg och

gator 5 R;dr. — För lykta soni ej är utsatt på
foreskrifven dag 1: 16., for uraktlåten stntändning
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ä utsatt litl 32 sk*j är luktan slocknacl *1S ilen

bor lyga 16 sk, för oren lykta 16 sk. Den som
sönderslår lykta bote 40 daler och upptäckaren af

den varnartige far 3: 16, — Tiggande strängt
rörbudet. Värd eller Hyresgäst som gifvtt ät stry-

kande tiggare pliktar 1: 32., ansvarande för sitt

folk. Tiggande barn risaä, deras förmildrar beläg-
gas med stockstraff efter omständigheterna. Främ-
mande tiggare heniförvisaa* ~ För den som åker,

rider eUer kastar smuts pä gamla kyrkogården 3:
16. — Samma lag fÖr Landskyrkogården, —- Taxa
under Officers och Befälinöte: 1 Rum fÖr offi-

cer med ved och ljus betalas 16 sk. Säng 8 sk.,

för Underofficerer 8 sk. Siing 4 sk. Underof-
ficcrer med nummerlön, trumslagare ^ spel och
corpoialer; fri inquartering, — Wåldsverkare i Sta-

kettet kring Borggården^ 5 B;dr, Den som ej

häller sin gatuandel genom snöskottning farbar 3:

16. — Den som hämtar vatten frän Pumparnc vid

Stangan den mörka tiden senare än 8 jiä aftonen

3: 16. ~ Ej häller gata ren 3: 16. — Våldsver-

kan å stakettet kring nya Begrafningsplatser, in-

släpper kreatur, tager gängstigar ni. m, 6: 83. —
Di^n som upphugger och bortför fiän Braiulvakor-

na i Stäng 3: 16, — Olaglig betning vid Stadens

vägar 3: 16. — Som kör stinkande gödsel om da^

garne frän Maj till September 3; 16. — Arbets-

karl som slutat det arbete, hvartill han biifvit ut-

skrifven, anmäle det vid 1; 32. — All Brandred^
skåp bör märkas vid 1: 32. — Ej ma stensättare

öfvertäcka gatan med sand förr än den ar afmätt

1: 32. — Tvärvägen emellan norra och vestra

landsvägen må ej betas vid 5 R:dr, — Våld ä

gärdesgärdar omkring stadens egor 6: 32. — Vat-

tenäkares taxa: 1 sk, för sa om 24 k:r länmad vid

stora Torget. Derofvanföre till gatan frän Post-
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hmet iippSt kyrkogaiflen^ 1 sk. 2| ist, ocTi der-

ofvan före 1 sk. 4 v^i. Åkare som ofverträiler åeU
ta

5
plikte 1: 32. — För inkräktning i stadens

saiidta^ 6; 32, — För bj^^kninisr, tvättning ni. m,
vid Bran<lvakorne 3: 16, — For käggelspelning
innom staden sedan kl, 10 e, m. 3: 16. — Hvarje
gånisiJigare åligger att hos Radman i qvarteret in-

nom djgnet iij^ipgifva de personer som ditfljtta,

eh\dd de förut varit i staden boende eller frän an-
nor *^rt komma 3: 16. — Ej mii skämd fisk eUer
fjknriidt kÖtt fÖras till torgs ^ ej heller färskt kolt

försäljas pa torget frän Maj till Sept. vid 1: 32.

Staden äger fyra sprutor, alla af god beskaf-

fenhet och i godt ständj nemligen Slottssprtitan

,

Stati^fprutorne, N:o 1, lV:o 2, samt en mindre
N:o 3 eller förra brännerisprntan. Befälet för hvarje

epriita utgöres af en Spnit-lmpector, 2:ne Sprut-
mästare, 4 Brandmästare, och 4 Rotmästsre, hvil-

ka hällst höra väljas innom det qvarter^ till hvil-

ket sprutan anses tillslagen. Af försvars, Ring-
karlar , kyrkobyggare, kyrkodräiigar, dödgräfvare,
Djurgärdskarlarj Trädgärdsdrängar, Slotts byggare,
Timmermän och arbets^karlar, ledige Sloltisknektar,

Fabriksarbetare och Brandvakiskarlar iitväljes nö
digt manskap tiU Sprutonies betjenande, BefäUt
hör vani försedt med pä h^^tten fästad cocard, man
skåpet med nummerbrickor, af for hvarje spruta

antagen färg. Man nyttjar här v, Akiska eld släck

-

ningi^äamet. 2 Sprutoir stä vid Landskyrkan, en pä
slottet, och en nerom Magaxinstorget,

Stadens Jord,

Likmätigt framledne Ingen ieuren J, G, Leff-
lers äieu ITT3 och 1779 gjorde Afmätning, hviU
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till

sm
Salt-

Hagm.
T. k.

ken lades till grund vid Skattläggningen

pettersgärden är 1813 liar Staden inom

Åker. Ang^.

T, k, T. k,

Sjelfeg;ande jon! under namn
af Alf och Egen 177: 20.

Frälse . . . , 21: 8. 198. 28. 51. — 126.—
Rrono; donerad till Stadens

Borgerskap^ hvårföre Land-

g^äll betala:^ till Kongl. Maj:

t

ocli Kronan medl6k:pr Korn
af Turinelandet - . . 133. 18. — 20. — ^

Dito, hvarfore Landgallet är

anslaget till Wadstena Krigs-

manshtis

Dito f. d. Hospitalet i Linkö-

ping und erlagdt

Dito pil lön anslag ne, dispo-

neras af Civil och Ecclesia-

stik-Sfatenie ....
Stads-Akcr, anslagen på Lön
till Magistraten - 58; 28.

Till Arrende, ii vilket

inflyter till Stads-

Cassan . . . 58:10.116.18.09.28.13416.

18, ,

46, 9. 2Ö. ~ 68- —

99. 8. 8.2L Ö6. —

Gästgifveriet underlagdt ,

Skatte, pä Augment anslag.

Desse Egorymder uppskat-

tades år 1813 till 12 Hem-
man ; men blefvo

,
jemlikt

Kongk Kammar CoJlegii fast

-

itälklse d. 10 Febr, 1816,
förhöjde till 18^ Ht inman

-

Kro!l<^ Jord , auålagen tUl

Sandtägt . , . 3,

4. 6. 1.17, 21.—
14.3L
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Domkyrkans Ringmuri? Cassa

till Griftgård . . 4; IT.

Pei^sutom under Walla Rust-

håll lydande ....
D;o D:o Räberga och Ulle-

Tld . , . . . .

D;o D:o Tornby By
D:d i);o Berga . , . ,

7, n,

12, 8. 5, 16.

~ — 9. 20. 12 16
30. —---—126.24
4. 24.

Summa 686;7a61:29.584:24

Enttgt Konungfens Eefallningshafyandes Reso-

lution af d. 5 Sept. 1812, är af Krono-åkem ut-

deldt till Veyde -plantering 2 Tunne- och 7 kapp-

land*

Nlgrasmå fSrändiingar i jordens fdrdehiing och

taxering hafya sedan blifvit gjorde, men som staden

dels äger dels har samma rjmd innom sin Rägäng

som förr hafya vi följt samma uppgift som lades

till grund för 1812 ars skattläggning. Tabellen

uppgifver 1216 T:ld och ofyanstäemle summa gor

1338 T:kl 2 k;kl, men skilhiaden kommer af Kro-

nojord som icke är upptagen i Stadens egen vär-

derade jord.

Det händer i små samhällen som i stora, att

sma intressen hindra de storas verkställande* In-

gen kan bestrida att ti et fiir åkerbruket skulle blif-

va vida fördelaktigare om jorden blefve enskiftad,

dä sinom tusende dagsverken afokar och åtföljan-

de person, som onjttigt släpas frän det ena stäl-^

let till det andra, skulle bt sparas. Jorden skulle

af innehafvaren eller arrendatorn bättre kunna bru-

kas, och gifya vida större afkastnicg. Men här

piöter ett litet, men ömm:uide intre^s^e. Borgerska-

pet äger så kallad borgar^jord lö5 T:ld 15* k;ld.



m
Denna jord föidelas åt äldie borgare tiU ett T.ld

och ofta deröfvt^r. De förmÖgne eom erliålfe så-

dane små lappar, tj'cka att de deraf hafya liten

nytta, dä de föga kunna befatta aig med bruket,

eller fa nog afkastning i arrende- De pasta att

om jorden blefve lagd pä ett ställe, skidle den nt-

atrendenid gifva htigre afkastning, och att^ om
denna summa i stället utdelade:^ åt borgerskapet,

sä liade de deiaf en ofelbar vinst. De fattigare

äter^ hvaraf en del kunna med siua egna händer

arbeta jorden pästä dereniot, att den for dem är

en synnerlig stor lijelp. De frukta framfor aUt^

att om den blefve sammanslagen i en klunga 5 skulle

de lätt kunna förlora den* En projektmakare kom-

mer dä fram nie<l det fcirslagetj att det vore bättre

att använda den , antingen till den försvagade Stads

-

cassans understöd, eller till Enibetsmännens lön-

för] lojning j elier till något dylikt. De förespegla

oss dä att det konnner pä ett ut^ ty borgeräkapet

har deraf
^
genom Hndrigare be.skattning , full er-

sättning- De besinna ej att den just tillliör de

gamle borgarne, som utslitit sina bästa dagar i

rina yrken, och nu erhålla dessa små jordlotter

gom ett understöd pä gamla dagar. Det äro ju vi,

saga de, som då våldföras, som beröfvas den skänk

konungar gifvit oss för att begagna i nodens stund,

och vi fattige som offras ät det vida rikare ge-

mensamma hela, aom hafva sinom tusende utvägar,

1812 togos 2 T:ld 7 kdd tiU Vejdeplautering,

Växer der en enda vejdeplanta? Seclers erfarenhet,

ända från Pharaonernes tid vittna att de fattiges

matta försök att försvara de lieligaste^ de mest

uråldriga rättigheter sällan gälla mot de mäktiges

förenade styrka att genom bländande föreställniii-

gar tillvälla sig dejn. Derföre vilja vi evigt och

till det ytter^a försvara des^a små jordbitar 3 i^äsom

-^ -q^
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de sbia lemninj^ar af livad vi fordnm egt, ty e-

^enteligen borde ingen enda lapp af di5ii till sta*

den donerade jorden tHI fal Ut privata personer. I):i

Ilade stadscassan kunnat vara rik nog att bestrida

både Embetsniännens hederliga afioning, äfvensom

undra allmänna utgifter, och vi ej beliöfva förlora

var tid foi att sapimantiäda till bekymmersamma
ofverJäggniiigar alt skafFa penningar, J)eii som kan-

nor utgången vid sammankomster mellan Borger-

sskap, aUmogen pä landet, större enskildta bolag

och till och med på riksdagarna j kan afgora denna

fråga ?

Gästgifvaren har 4 T;ld 6 kdd äker, 1 T:kl

17 k:ld äng, 21 T:[d 9 kdd Betesmark, och hål-

Jer 8 hästar. Hälften af Hanekinds härad utgör

håll med 11, 12 å 13 hästar , och 150 reservhä-^

står. Staden eger ett ganska godt Apotek, 1

Post-Oöntor, och 2 Wumraerlotteri-Contorer, och

ttt Boktryckeri, med flera slags stilar sorterad!,

som eges af Herr Ho£R-Not. Petre. Det tros att

Christian Gunther omkring 1635 varit den första

egne Boktryckare i Linköping.

Linköping har ej nägot serdeles vackert läge.

Icke från nägot af de kala hergen som ligga ströd-

de i en halfmänlik krans kring den sydTesstra de-

len af staden kan en landskapsmålare finna n%on
nog rik lafla för sin vackra konst. Här gränsa

skogsparker nära intill, menat norr och öster sträc-

ker sig en stor och skoglÖs slätt Bom endast med
tiden kan upphöjas af den allée som for några år

..sedaB är planterad utmed vägen at Norrköping,

hvilken enligt Landthus?häils»iiUskapets liandliiigar
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är föranstaltad af Herr Laudskamerer Bergfengnsil

på Kailerstad. — Den enda vackra anläggning ut-

om staden är den af Herr Med. Doctoren, Profes-

sorn Ähman- Han har innom ett inskränkt om-
råde verkställt en plantering som pä en gång ut-

gör både park och fruktträdgård, och förnöjer med
flera behagliga attraper och varationer. Naturen
är lyckligt härmad i sin skona enkelhet, och konst-

närens hand rÖjer sig blott uti ordningen onh om-
värdnaden. En smakfullt pavillion, belägen på en
höjd, omgifven af Popplar, ger en behaglig pryd--

nad åt denna vackra anläggning, och en annan
byggnad tillkännagifver att ägaren här njuter som-
marens behag- Det hela har någon likhet af en
Italiensk Villa- — Staden har pä de senare aren
vunnit mycket i utseende genom byggnader. H:r
Kani.B, och Ridd. Heitzman gjorde dermed lik-

som en början genojn upploraniiet af det vackra
Rådhuset vid Torget, och har nyligen Herr Hof-
marsk, och Aidd, Gyllenrahm utan for Vester

Tull byggd t ett vackert hus i Italiensk smak. —
Genom kyrkogärdarnes förändrande Lar man erhåi-

Ut tvenne vackra Promenadplatser, som mycket bi-

tlraga till prydlighet. Den kiing Landskyrkan är

ännu ung, ty den anlades först 1827 pä Lands-
kaiLU*. Rergengrens framställning, men när träden

hunnit uppväxa till större höjd och löfrikhet, tor-

de den komma att mer begagnas. — Innom tven-

ne mil kring staden ligga några och tjugo kyrkor
gtrodda pä en ganska böi'dig Joiximon, Man kan
lätt föreställa sig förmonen af ett sådant läge-

Landshöfdinge-Enibetet , Riskopssätet , Gymnasium
och Skolan föranleda en mängd af länets innevå-

nare att besöka staden. Ett stort antal re^anda

passera. Forbönder fara nästan dagligen till eller

från Norrköping. Allt sammantaget gifver dagtu



mm

175

gen lif och rorelie. I sin moa bidrager Musik-

corpsens viftande i staden
^
genom lättheten alt an-

itälU Baler och Concerter, till mången dags^ gla-

dåre och lifligare njutning, Ocksä nJjer man da

bädi^ i handelsbodar oih amha näringar itt

tillopp af folk som icke är utan siin fÖrmonfighet.

Nöjet öppnar icke allenast .själen för sällskap^ lifvet

utan den öppnar ocks^ä mången gäng den hushälls-

sammes pung. Ganska mycket bidraga flera ad-

liga familjer och ancire ståndspersoners boende i

staden till ett lifligare och gladiire befordrande af

den alltnänna samniankfiiaden. Det är anmärk^

ningsvärdt att icke här som pä flera andra ställen

råder a ena sidan dessa stränga pretentioner pä rang

och bordj och å den andra detta trötts af ett o-

heroende och välmående borgerskapj hvarmed den

borgerliga högfärden ofta möter den adliga stolt-

heten. Det högre ståndet sÖker utmärka sig ge-

nom iiberalité, och det ringare genom ett civilise-

radt uppförande, och iakttagande af det anstän-

diga och skickliga. Man ser här mindre af dessa

tvära och buttra ansigten aom i mången småstad

ntmärker den rike borgaren, hvilken häfversigöf-
ver de mindre förmÖgne liksom han vore mycket
högt uppsatt öfver dem. Förmodligen har detta

lifliga och glada förhållande väckt anledning till

det muntra infallet att gifva Linköping namn af

iiUa Stockholm.

I

Graf^ICartaE,

Planen är tagen efter en ritning af Sr 1734^

men föreställer det inre sådant det var vid graf-

rifnjngen och den stora förantkingen 1812.

a, Hertig Jfohans graf der den fÖrr stod.
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b- Fru Ebbe Grips — borttagen,

r* Horlig Julians der cleri nu stär.

ti Ulfsparreska,

c. Bjölkiska.

f, Bisktipparrie Botvid och Eric Benzelii graf^
ställen.

g\ Kongfststolariie,

II, Skohingdoiiieiis bänkar,

k. Bänkarne för åhurariie.

i. I. ni. Läktare.
Prickiiirigen kring JiUaret beterkiiar ett galler af Jern.

Krii^tr de sex pelaiuK? ett stinl siakett af träd i genom brutet
arbete, och vid stoia tStidra dörren en liiktare.

Den nya Ijegtafiiingsplataen utom Staden utvldf^ades ar
1830 i^^enouT utbyte af arenan jord pä Stadens bekostnad, hrar-
ijti Landsförsanilingen ingen del äger. t)enbief invigd år 18^3,
då ISisknp WalJenberg lar den furste $nm derstäde» be^^rofs.

Den IHla planschen föreatiillei några vapfen som ^iinnas i
hvalfven i Domkyrkan,

EnJigt Dnmcapitieti bannlys ni n^sbref år 1374 efver Ma-
tbias Giistafiion , var det vid Linderås som Biskop Gottskalk
mördades.
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2 TÅé k 1 Tilti C k:ld

Samm ansatte k Sammanskott
S;t Lrars k Tannefnra
0,333, 16. k 50,333, 16 b;cö.



S:t Pehrs Qvarter;

Brandfoi*'^

iäkrings-
Gärds

l^ärtje.

T0200 k
4ooo a
6000 3
8000 4
nSoo 5,6
aSoo 7
45oo i^

33oo
2000 9

3ooo 10,11
13

45oo i3

85o0 54 *5
i5oo 16

14100 17
4qoo iB
300q 19

20

3l> 22
23

1:4 2 5
27 28

29
30, 3o

3i
32
33

34,35
36

6 1 00 37,39
38
4o
4i

4^

43

44
45

46

Eeckstiom & Vestmaa 1

Enkefru Sandström

Lan ds€eret*r Kord s tvöm
Bryggaren Philips^n

Borgm, Eldbeck* arfv,

Doctor Bål ge
Lector Lacrenias

Byggmästaren Hogner
Dom kyrka r

Domprost Dubbas arfv.

Grefvitj. Eiirenfeorg

Professor jlrelio

Assessor Liebman
Beck ström ^Ijfestmar,
Fnmiiiare-huset
Kri^gren c^ Siiadstedt

Erikelru Pettersson

Gymnasii-Cassao
Excel. Cederhjelra

Gymnasii-Cassan
Kammar-K. Hertzman

d:o d:o

Bibliolbekariens Boställe

Kungsträdgården
Domkyrko-Syssioraans Bosiäll^

Biskopsgården
Gymnasii-Cassan
Kamrer Appeigren
G refvin. Levenhaopt
Enkan Kallerstedl

O y^1 1 bygga re L i n d ij v ht

Kri^s-tiäcJet St^gersLrÖfii

Sia^^'tare KyströVii

Fröbergs Arfvingar
Timmeiiiraii Torn>teJt
Ilattm, L un dt] vist

Aibetsk. Anderjsoii

Tpmtefls

natur.

Alf ©•Egen,

Qvadr*
aln*

Öre £
qvad.

aln.

Krono.

A, o. E.

Domk.
A. o. E,

Stads,

Tomter

Krono.

Jvtada.

2856

1700
2oa5

5780
3o32
2720

4374
7923
7260
433o
63oo
]4i3

3543

1 900

Jo8rt

1625

2935
1711

2904
4587
800
5i52
ii85
37B5

5900
^444o
fl94<Jo

655
653o
3a8

974
48 i9

i4i3

1054
i3i3
11:^3

^920

i

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

4
1

3

2

'j

2

z

2

2

Tomtens
värde efter

qva dra t-

aln.

4 19
4 1 1

4 is

4 %

40
38 8

II

44 8
a 10

7
32

7
iS

9
5
8
i5
B
15
33

4
26
6

»9

a5
21 4
37 6
la 6

=9
24 10

39

GSrde-
tal eft.

lom-
tens

värde.

1:4

3=j6

14
1:2

I:»

3

9

6
3

9

17
21

43
3i

aa
i3

43 9

42
28

4»
S

»9

3o 35

126 32

78 12

I 6
22 32

1 6
3 18

lÖ 38 6

4 46
3 3i

4 :-6

445
3 9

10

8

10

2

4

Gärde-
Abygg- t^left, iumtej
nåds Äbygg- gårdei

värde, nåds taK

värde.

8000
4000
6000
8000
25oo

l:ö 1700
5:l6 25oo
1:2 3ooo
3: 16 2500
1=8 500

3=8 35oo
1:8 a5oo
i4 4000
1=8 6000
1=8 2©00
1^8 8000
3:l6 5ooo
1.8 4000
3si6 4000
5«i6 5ooo
i:l6 4000
5.16 425o
J.8 25o
1=4 4000

aooo
3:8 3000
7.;l6 lOOOO
«5:l6 4000
I5|6 s5o
5,16 2000
l5l6 5oo
l:l6 5oo
m4 5000
jjj6 i5oo
I..6 5oo
3. 16 75o
isi6 7^0
ijfi6 5oo

2

I

1 I?2

2

5.8

7^16

H
3:4
5:8
1:8

ä
I

2

1

1

11=4
I

I I5t6

I5l6

1

34
2 ls2

I

1 = 16

152

]=8

1 1:^4

3=16

3; 16

1.9

2 1^4

1 3=iS^

i 3=4

2 1=2

34

i 1=4

iSsiS

1

4

1 1=4

34
1^*
5s^

SS
tS
7=i6
1=8

3m6
9=16
imQ
3.8

3.1Q
1.4

1 1=8

3t5=i6

J.8

l3:l6

S=i6
3=16

1 j = i 2

7^)6
3.16

14
14
3:i6



Forts, af S:t Pehrs Qvarter.

Brandför-
säkrings-

värde.

1150

S50
500

2000
600
1400

850

S500
1000
liOO

2000

60O

1200

Gärde- Gärde-
Öref. Tomtens tal eft. Äbygg- tal eft. SUfflU.

Gåids Tomtens Quadr. quad. värde efter tom- nads Abygg- gårde-m natur. aln. aln. ^uadrat-
aln.

tens

våVde.

Värde. nads

värde.

tal.
^

47 Rustliå Haren Jonsson i Skålebo. Stads« 2600 2 9 14 i:& 1333^'- 1=4 3=8
48 Byggna, Öslerbevgs arfv. m. fl. ^- 850 2 245 8 1-16 500 l-'8 3=16
49 Sjudare Westerstrom m. fl. .»• 480 1 40 1=16 750 3=16 1=4
50 Kopparslagare FibK .r— 1012 1 3 15 4 1:16 750 3sl6 1=4
51 Fältväbel Wckius. ^ 2730 1 4 35 6 1=16 1250 5=16 3=8
52 Beckstiöm & Westman. -^ 2403 1 4 15 9 1*16 500 1=8 3:16
53 Ringk. P. Kindvall, *^ 2230 2 7 35 8 1^8 QOOO 1=2 5=8
54 Comminister bostät le* -— 2400 2 S 16 1:8 2000 1=2 5=8
55 Haulboisten Öyer. — 1612 2 1 5 28 8 1=8 500 1=8 1=4
56 Mamsell Sörling» ~ 960 2 " 3 16 1=16 1500 3=8 7=16
57 Handlanden Cale'a, ^ 1S25 2 5 30 10 1=8 750 3=16 5=16
58 Kopparslagare PihL — 18S0 2 6 J7 liS 1500 3=8 1=2
59 Nattvakt, Zakrisson tö. il. ^ 132B 2 4 20 4 1=16 500 1=8 3=16
60 Enkefru Kindstraad, — 750 3=16 7=16
61 Kakelugnsmakaren Ekvald» ^ 2S06 2 8.4 1=8 500 1=8 7=16
62 Fru Lindblad. ^^ 502O 2 17 20 '8 1=4 2500 5=8 7=8
63 HautboisteQ Stenberg. -^ 2226 2 7 45 1=8 750 3=16 f)=I6

64 Momerska fattighuset. ^^ 2900 2 10 3 4 1=8 1500 3=8 1=2

65 Arhetskai IcD "VYidman m, fl< ^^ 1M2 2 334 8 1=16 500 1=8 3=16

66 Fm Nordvall m* fl. .^^ 160S 2 5 28 1=8 1000 1=4 3=8

67 Timmerm. Månsson m. fl. —

^

1472 2 5 4 1=16 1000 1=4 6=6

68 Arbetsk. Andersson m. fl. —

^

1585 2 5 15 10 1=16 250 1 = 16 1=8

^uUstu^ai^. _^ 2118 2 7 17 1=8 250 1=16 3=16

69,70 Hattm. Torn ström. ^_ 3050 2 10 18 4 1=8 3000 3s4 7=8

71 Yeter* Läkare Boman. ^^ 3235 5 29 7 1=8 750 3=16 5sl6

72 Dräng. Lundblad. - - 4546 4 20 2 1=16 500 1=8 3=16

73 Hansson i UJtev^d m. fl- ^.^ 1600 2 37 4 1=16 500 1=8 3=16

74 Arbetsk. Sjöberg, Bet. Pettersson: — 1093 1 43 1=16 1000 1=4 6=16

75 En k an Wistrand. __^ 1530 2 31 6 1 = 16 250 1=16 1=8

76,77 Ho frätts-Notarien Svan beck. _^ 2568 4 22 1 = 16 750 3 = 16 1=4

78 Enkan Nilsdolier m. fl- :m— 1592 2 36 8 5=16 500 1=8 3=16

79 ExceL Cederhjeltn. _ 18690 23 36 10 5' 16 500 1=8 7=16

80 Arbetsk. Pettersson» ,^_ 8130 14 5 6 3-16 250 1«16 1=4

81 Drängen Eriksson, -- - ^500 6 3 8 1=8 250 1=16 3=16

82 Profors- bostället m^^^ 1925 3 16 5 1 = 16 250 1 = 16 1=8

83 AibeUkp N. Svensson. ~ S392 5 42 8 1=8 500 1=8 1=4



lS:t Lars Qvarter:

Braodför-

säkrings-

värde.

8000
5000
6150
3000
8000
3300
2400
600

2600
2250

750

1000
8000
4000

1000
1100
5350
6000

4000

aooo
1300
2000

4000
2350

Gårds

1

2
S
4
5

6,7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

27é
28
29
30
3t
32

33,34
35
36
37
38

Tomteas

natur.

Alf o. Egen.

Garde- Gärde-
Öre f. Tomtens taleit. Åbygg-. t^left. summ}

Qvadr. qvad. värde efter tom- nads~ Äbygg- gärde^

aln, aln. qvadmt- tnis värde, 'nåds tal.

aln. värde. värde.

Handl. Berggren

Gästgifvaregårdeo

Fru Körnings Arfv.

Fru Goullander

Enkefni Rydbon
Bryggare Rediug

Capit. Lutliander

Skom. Lundgren
Kopparsl. Wadsttn
Mamsell Rylandecs arfv.

Inspektor Ändersion

Rink. Jonas Olöi^son m. fl,

Arbetsk, MåhrsteJt

Lars Hansson i Tornby m. fl^

Fru Tale*n

Tulllins

Sl^omak- ForsseJius

Häradsh. Stuart

Rädm. Kyiander
Sadelin. Johansson

Fi'U Harlingson

Sadelm. Cassel

Bagare Hjolmans avfv,

Rädm, Edlunds Enka
Sadelra. Fridlejfer

Handl. Genochi m. fl.

Capit, Eneslröii)

Assemble'e-haset

Ftu Hallen
Bagare Dahl
Guldsnaed Tornberg
Kopparsl. Carlbeig

Hand). Widman
Kyrkotomter
Sadelm. FridJerfer ) q., t t^ i

Ausken Bergslcflnd )
j

Enke/ni Södei-qvists arfv,

Bokbindare CaiJing

^ 2846 4 19 36 S 1=4 5500 13.S 1 5:8
,^_ 2487 4 17 13 l-'4 5500 13.8 1 5.8
•.,. 2624 4 18 10 8 1.-4 7000 11.2 1 3:4
—p. 1894 4 13 7 4 3.16 3000 3=4 5:8
. 1984 4 13 37 4 3;1(; 4000 1 1 346

& en del St, 5137 3 26 13 3 5.16 4000 1 1 5:16
Stads. 3039 3 15 39 9 3^16 3000 34 15:16
— 535 3 2 37 9 1.16 1000 1:4 5.16
^^ 5105 3 26 28 3 546 2000 1.2 3.16
•B* 3300 3 17 9 1.4 2500 5.8 7.8
^^ 4236 3 22 3 1^4 4000 1 11:4

A, o. E. 2568 2 8 44 1:8 1500 3:8 1.2
•« 1890 2 6 27 1.8 1500 3:8 3:16

1365 3 435 6 146 500 1.8 3:16

Stads, 2814 2)
^_ 400 2) 11 7 8 346 500 1.8 5.16
^^ 2620 "2 9 4 8 1*8 1000 1.4 3.8
^_ 1650 2 5 35 1.8 2000 1.2 5.8

&e.d.A.o,E, 7760 2 26 45 4 5.16 350O 7.8 1 3.16

A- Q, E. 846 3 4 19 6 1.16 2000 1.2 9.16
_

,

612 3 3 9 146 • '50Ö 1:8 346
««• 675 4 4 33 146 1000 1.4 5.16^ 1241 3 622 3 1«8.. 1000 1.4 3:8
,-^ 1470 3 7 31 6 1-8 1000 1.4 3:8
^^ 1130 3 5 42 6 1.6 1750 746 9:16
^ 4443 3 23 6 9 5.16 4250 1 1.16 1 3:8

ge en de! St, 1500 3 739 1»8 8000 2 2 1.8

A, o, E, 2514 3 13 4 6 3«16 2000 1.2 1146
^^ 1545 3 8 2 3 1.8 4000 1 1 1.8
^__ 1485 3 7 35 3 1'8 1250 546 7.16
T , 1344 3 7 1.8 2500 1146 15.16

- 3485 3 18 7 3 1.4 2750 11.16 15.16

.^^ 7OO 3 3 31 1.16 1500 3.8 7.16
— 2930 2 13 18 6 146 2500 1.4 546
~''~

•

5.16

&. en del St, 5241 3 27 14 3 546 5000 11.4 1 946
A. 0, E., 1085 3 5 31 3 1.8 1000 1.2 5.8



Forts, af S:t Lars ^varter.

Braadfor-

värdtf.

Oåiås
No

^3
SpOQ *2,4i

43,44
i8oQ 45

46
47

3ooa 48,49
aooo 5o
a45o 5i

^2
53
54
55
56
s?
58
59
6o
6i
62

Sqq 63
64
ti5

66
67,70

6S
69

71,70
78 T3
'»

lonu 75

77
78

iSoQ 79
80

3|bo Si
iScjo 89

^3

64
85

%So^n

Doclor Stånggren

Kaiduansm. Stånggrtn
Snickare WallerU
Haitiu. Wahrber^^
D:o D:o

Bryggai*enkan Pettetiioi^

Garfvare E, Törnbom
D:o Wistiöm

Kardttansm. Stanggrto

Jungfru Jansson m. ä.

Snickare WallerU
l^amndeman
Skom, FablqvUt m. fi.

Fabrikör Waslesson
Krogar-enkan DaKlqvist

Baron Leijoniijelm

Lin väfvare Söderberg! arfv*

Arbetsk. Jansson

KdpparsL Lindqvisls Enka
Thmnerk* Johansson m* fl.

DÖdgr, Ljungqvisls Enka
HaUm.^ Lundblad m. fl.

Skam, Lindblad
Bränn. DrUngen Jonsson m. fl^

Koppar il. Lindqvists Enka
Trädgärdsk. Nyqvist

Sadelm* Fridlt^jfer

Enkan Petterson

St Lnrs Kyrkogården
Målare Zanderholm
Kyrkogård S:t Lan
Radman Hyning
Skom. Garlstedt

Grcfvin. Cronhjelm
Directör Dahlman
Gonunimster-Eoslalle i S:t Lari.

Äämskm. NordvaH
KopparsL Äskenbeck
Vaktmästare Sandin tö. fl.

5:t Lars Krrka

Tomtei]£

natur.

jLrf, o. Egen*

h en del St.

äuds.

Öref, Tomtcni
Quadr. qiiad- vörde efter

aln* aln, guadrat-,

alci.

Gårda- GÅrdi^'
lal eft. ibygg- till eft. fi«mm.
t oro- nåds ibygg* garde-
tens Tflrde. »ads tal*

värde. värde.

JkpO-c.&5l.

tStods.

A. o. e. & St*

Stadi.

å*o.e.&SL
Stads.

Ut-
Stads.

A. o. E-

D:o St St,

Siads.

A- o. E.

D:o ge St.

34^5
io535
352^

1768
a 1 63

4o38
8o65
33gO

^97
943
419
1928

8100
6267
17000
1172
i3i7
5343
1670
274S

1 206

9130
4684
7875
9825
lagd

56oo

2487

1533
i»i57
6178

4976
2930
11077

al io

3

3

E

2

tij^

2

a

%
st

5

3

2

17 4q
5441
33 11

6 6

7
i4

II

3

9

14

24
1

37
33
3o
34
21

9
3

o 43
8924
a 1

3l3
4 3
243
4 36
343
a 4
t 3o

|5 4o
8 6
l3 32

17 a

lo i-g

iq 31

Ii 3o
3 32
5 i5

42 10

32 Ö
b5 44
10 6
7 10

7 i5

3 I '4 ia5o 5m6 9u6
1 5=8 65oo l 5.8 3 ii»4

a 1=4 250Q 5.8 7.8
g i=ö laSo 5.16 7116

4 I -'8 laSo 5n6 7» 16

3=16 3ooo 34 i5.t6
a 3=8 ä5oo 5-8 1

3=16 aooo ua ii«i6
5 1:16 25o la 16 i<8

9 1:16 ^5o 3.16
''i

11 1-^6 25o Is 16 i<«

a 1^16 25o tfi6 1.8

5 tsi6 löoo 3.8 17316
3*16 i5oo 3^8 9S16

3 j=S l5oo 3=8 i-a

8 3,8 a5© 1^16 7»i6

8 isi6 5oo 1.8 3>i6

9 l:l6 5oo 1=8 3m6
3 >«i6 ySo 3m6 i<4

3 t'A6 5oo 1.8 3.i6

lo isi6 I25u 5.i6 2S
10 isi6 Jooo »=4 5ii6

6 isi6 5oo 1.8 3siG

6 isi6 5un 1.8 3si6

6 3,j6 75o 3=16 3.8

4 1.8

3 3m6 obe
*^yi?g^' 3*16

9 14 i5oo 3.8 5s8

oc b gata och S; t Lars K yrtog.

4 1

4

3ooo 34 1

6 tS ^So 3»i6 5»i6
ifi6 5oo 1.8 3«i6

4 ta6 1750 7n6 Isa

3 If2 5ooo i»4 1 34
6 3.B 3ooo 34 1 i>8

5.16 aSoo 5=8 i5»i6

8 1.8 2a5o 9.16 iisi6

2 1.8 1000 »4 3,8

8 1*3 saSo a*i6 nilÖ



T a n It e f o I' s Q v a r t e r

:

Braudför-
Går tis

stlkrjtigS'

ffirde.
W:o

5000 1

2000 2
SOOO 3
631)0 4
S700 5

4000 6
7
8

3350 9
10

4000 11

2500 12
13
14

4200 15
4000 16
1400 17
4000 18, 28

19
600 20

21
22
23

4500 24
10000 25

25 1.2

26
1800 27
3500 27 1.2

3000 27 f.

4

2S
29
30

IflOO 31
pooo 32

33
34

35,36

Tomtens Öre L
q vad.

afti.

Gåt Je^ GårcJe-

TomfccnK taicft. Ahygg- tileft. *umm;
Täide efter tona- ijads Abvgg- gåide-

qvadfat- tetts \ärde* nåds tal.

alii. värde. yärde.

Sekr£t$r Holm
Bagare Dahl
Rådman Kyla tider

Fabr. Fogelgren
Brygg. Söderström

Hand K Eng berg
Lagman Holmström
Skr, Westeritröm & Hatt 111. Häger I

,

Enkefrti CarEstedt

d:o d:o

Målare Forssell tu

Garfv. Svanfel dt

lunka n Zetterblad ni. fl.

Klensmed Orup
Lands-S. Peresweloff MoralH
Fabrikör Widoff
Corrections-buset

Fabrikör Lönnberg
Ofvers k* Kindberg
Mamsell Rudbeck
Fabrikör WidnfF
Pistolsmed Rom berg

Rad ni. Östermans Frus Arfv*
Fabrikör Zander
Fulti^busel

K ron D magasin
Mamsell La ur in

Trädi^nrdsm. ]Vv;^rcn

Fabrikör Grcvilli

Bnroti Adelsvärd
Fabr skär I^öiinbeii^

Traktör Mv-imdiilil

Arbotsk. Persson m. fl.

Sejlare Sandström
Hrmdl. J3erggen

Timmerk. PetterÄSon ni. fl.

Va i te nå käre Söd«rm a ii

SuadraH 6; LtudcjiNst

fc en del St.

A. Q. IL

A. o. e. ÉcSt,

A- o- L.

Stadst,

A- o. E.

k en dri St.

Städat.

2m
»65

SOS

1353

2150

5*12

4)62

^m
rmo

3074
1814

2102

2197
2102
49^17

2996
15400
2173
2213
2109
2 189
3100
5243
12536
4540
2891

f^l)32

644(1

77M0
lUf5

f>8-i0

3950
1 690
6537
4480

3
3
3
3
3

3
3
'>

3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
?
•>

2
<2

'i

2

2

19 41

5 t

4 10
11 33
12 3ö
2824
23 36
10 32
72 31
13 8

6
y
6

10
y
10
11

10
25
10
52
7
7
7

10
18
43
15

10
29
11

27
3

20
13

f>

22
15

6
20 6
45 6
21 3
45 e
37 9
19 4
40 8
26 2
32 10
15 6
28 10
36 8
9 10

28 8
36 8
1 10

4{) 8
8 8
2 4

25 2
13 4
34 4
41 8
33 6
26 S

1.4

1=16

l=tö

1^8
3'16
3^8

5=16

1.8

7;8
3=16
3a6
1.8

1;8

34Ö
1-S

5=16

1.8

5.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.4

1.2
3.1fi

1.8

3=8

3.16

546
1.16

1.4

3.16
1.16

5.16

3.16

42^0 2 11 31 4 346

5000'

2500
250O
2500
3000
4000
4000
1750
5500
2250
2250
2250
1000
1500
4000
4000
2000
4000
500
750
500

l'J50

2000
2i50
7000
2000
250
1000
1000
2750
500

l':i)0

750
500

2000
750
750
1500

114
5.8

5.8
5-8

3.4

1 1

1 1
746

13.8 2
9.16

946
946
1.4

3.8

1

i

1.2

1

1.8

3.16
1.8

5.16
1.2

946

1 1*2

1146
U-IG
3.4

1546
3.8

iie
14
5.4
3.4

1146
3.8
946
1.8

546
5.8
5.6
1.4

5.16
1.4

7.16

5.8
13.16

13^4 2 1.4

1.2 11.16
1.16

1.4

1.4

1146 1

1.8

3.8

346
3=8

1.2

346
3.16)
3-8 )

346
5.8

746

3=16
5.-S

3.-8

7.16

34U
3.8

3«4



Forte, af Taiiiiefors Qvarter.

Crandför-
GSrJ»

sHkrings-

värde.
K:o

j35o 37
i3oo 38

39
3ot)o 4o

4(

42
330(1 4>
85oo 44
555o 43yt5
4000 46,47

Öooo ) 47

) 48
*9

gSoo
2000 5o

5i

1000 52
53

54
55
56

800 57
9400 58,59

60
aooo 6i

4ooo
)6a,64

) 63
(j5

66

Tomtens Ort r Tomtens taleft. jIbygg- tal eft. siimin.

natur.
Qnadr. quad, Värde eft er tom- nads Abygg- gSrde-

alo. aln* g va dra

t

- tens Yärde. nåds tal.

ArLo*Egen; aln. värde. värde*

Sej la re SundÄtrom M^ i37oo a 4? »7 4 9=16 1000 ls2 i=i6

EiikefiL! Bergström Stads. 46Ö8 a 16 i3 4 3?i6 2000 Is2 1 1=16

SutidvaH — 3972 Ä i3 29 8 3^16 1000 1=4 7=16

SSmskniakare-Enkan Lundberg m. fl. — 4^67 a i5 7 10 3=16 25oo 5=8 3=16

EukelVii Sand ström
Mura re W3 1 1 1 s 1 v öm

)

)
3837 2 i3 i5 6 3.1G i*i5o

1=8 )

3>i6)
1:2

Orgel bygg, [iallslröm ra. fl. A. o,e.& St. 4iÖo ^ j4 ^4 8 3 = 16 3ooo 3=4 l5=l5

Grefvinnan Llorns arfv. A. 0. E, 13744 a ^7 H 8 5S 4oao 1 i5=a

D irek tor II 1ni bev^ — 333o 2 11 27 3 = a6 5u5o 1 5:l6 1 1=51

Nolarien Petre Stads. 1913 2 6 3., 10 1.8 3000 34 1=8

Hof-R ä 1 1s-Gomm. Söder berg
— ioi34 1 34 27 7:16 3ooo 34 i3=i6

Brygg» Hoim ^ke^d.A.o.E)

A. 0. E- )

10232 a 35 25 4 7 = 16 6000 1 1>3 i5=i6

Enkcfru Aren an der & en del St. 5114 3 a6 3o 6 5^16 3000 na i3!i6

Karomar-RäUs-R. Scbiermaii — 341D 3 17 38 i4 5i5o 1 1:16 19=16

Wesselii Concurs- massa A.o.e/Hosp. 1934 3 10 3 6 ,=8 a^5o 9=16 11S16

Fabrikör Fogelgreh A. 0. E. 973 3 5 3 3 1 = 16 1300 3=8 7n6
Handl, Eeckström & Westman _ 385o 3 20 a 6 1.4 i5oo 3»8 5S
Fiike»Fiu Knöts tröm .-

—

55o 3 a 4» 6 i;i6 1000 1=4 5=16

Kådm. Kyllander _^ 924 3 4 39 1.16 5oo IrS 3=16

En kor na Engdalil & Dahlström — 1100 2 3 39 4 l;l6 5oö 1=8 3=16

Enkan llellbom m, fl. Stadst. i48o 2 5 6 8 1ji6 750 3«i6 i4
HandL Eeckström & Westman A, 0- E. j53(. 3 7 46 6 T.

8

i25o 5.16 7=16

Radlms- ocli Domproslegard ,— 4470 4 3i 2 3.8 io5oo a 5s8 3

Mamsell Schen fing — 5900 3 3o i5 3.8 4000 1 1 3=8

Rlamsellerna TDifing Ilospitj. i45o 2 5 1 8 i.j6 aSoo 5=8 IlslÖ

Bagare Lindbergs a rfv,
Slads.

A, 0. E- J5'j4

!1

1

6 28

2 tt

2 1^^ 1
3ooo 34 I5«l6

Ge vald. Pettersson io7':to I 18 acj 4 i4 i5oo 3=8 5=8

Hällkari Nihson ^"~ H756 1 i5 g 8 3 = i6 1000 i4 7*16

Tomternai byggnad svalde gÖr 60?,933 Rirlr 16 »k. B;ko.

I



S:t Kors Q va

4

Brand for-

säkrings-

rärde.

Gä, ds

0000 «:2

3
43400

5
6

3550 7
10150 8
4350 9

10
11

- 12
13

3000 14
3050 15,17
4000 16

18
650 19

20
900 •21

22,23
4200 24
1000 25
3150 26
3450 27,28
5000 29

30
31
32

3000 33
5100 34

35

500 36
400» 37

38
2000 39

40
4500 41

H* 11 fl i. D^iJermu
Frilierrinnan Leyonhjelin

Kammarherre Lin(ler£ik:jä!4

Slagtare Nystrom
FriheiTinnau Leyonhjelta

Kådm* Behm
Handl- Backströtn & Westman
HospitaU-Tom tan

Enkefru Pettersson

Vaktmästare Torngren m. fl>

Tiramerk. Kmd^ren Lindgiensayff*
£ FånjEj-Gevaldiger Pettersson

Lecti KtnmaQ^on
Assessor Westman
KrigsR-idet Wiborgli
Mamsell Eckerrali
Eakan Strandman
Vaktmästar Molander
Hospit. Sysslom. Bostälid

Vaktm. Engdahh Enkm
Post-Di rect> Hvasser
Slagtar CarJsSf>n

Landtkamrer TqUih
Direct, Holmberg
HandL Kant
Mulär Stenström. Fiskh. Bosledt
Öfverstc Nisbctli

Landsfiskal Örters

Eiikefru Svensson
KäUarm. Lundgren
Vaktm* Hagberg ^
Bag. Kaftcrstedt. Postrllion Hydeq
Skom. Fahlqvisi & Strömmar
SkrHdd. Lindegren
Urmakare Lindqvist
Skrädd, Wi derborg
Prostinnan Scliolljn

Vet, Läkare BcrzcliLis

Tomtens

na tia'.
Q/adi\

aln.

Alf o* Eijen.

St. &Hasp.
A. o. E.

Hospitnlsj.

A. o, K

A.o.e.&St.
Hospit.

A.o. e.&St
A. o. E.

t^ en del Si*

A. o. E.

Domk T.

' A. o. E.

^ Éij^del5l.

33S0
237O
399

1

2554
iaS23

33S7
5460
34847
1130
2770
3480
2160
3934
5522
2^287

2800
2220
4238
1825
4550
S55f)

1729
3750
3136
5100
1260
4500
608

3850
4375
1564
996
1530
2850
1930
16S6
1750
41uO

rter:

Gårde- Gardc-
öre f. To inlens tai eft. Åijygs- Ul eft. summ.
qvad. värde efter tom- nads A bygg- gärds-
aln. qvädra t- tens värde. nads tal.

!iln. värde. värde.
'

4 23 32 8
12 tö, Ö

5.16 6000 11.2 i 3-16
3 3:1!! 7000 13-4 1 >'

3 20 37 9 1=4 30001 3=4
3 13 14 6 3.16 3000 3=4 15.16
3 10 9 1.-8 1500 3=8 1.2

3 17 30 9 1.4 5500 7.8 1 1.8 1

4 37 44 7.16 7500 17^8 2 5.16
2 120 47 10 1 3=8 6000 11.2 2 7.8
1 1 46 2 1.16 1000 1.4 5=16

i 4 38 10 1.16 1500 1.4 7.ie
1 6 2 1.8 1500 3=8 2
1

3
3
3
3
2
1

1

1

3
2
3
3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
20

28

n
14

7

7
3
7
44
6
19
16

26
4

23
"2

20
22
8
3
3
14
10
3
3

21

36
36
36 6
43 9
38
34
17 2

8
43 2
27

2
25 6
16

27
18
2t
5 4
2 6
37 9
7

46
40
2

32
5
17

1.16

1.4

3.8

3=16
3=16

IS
1.8

1.16
1»8

9.16

IS
1.-4

3=16
5.16
1.16
5=16

1.18

1.4

5=16

1.8
1.16

1*8

3^6
1.8

1.8

1^8

1.4

750
3000
4000
3000
1500
1250
2000
1000
750
4000
1000
3000
3000
4250
1000
3500
1000
3500
5000
1500
1000
1250
2750
2000
2500
2000
4500

3.16
3=4 :

1

3.4
3-8

1.2

1.4

3.16

1 I

1.4

3=4 i

3=4

11.16 1

1.4

7.8 1

3.16
7.8 i

114 1

3.-8

1.4
5.16
11«16
1.2

5.8
1.2

11.8 i

1.4

3.8

15^16
9.16
7.16
5.8

5.16

546
9.16

3:8

5.16
3.8
5.16

3=16
1.4

1.8

9-16

1.2

5.16
7.16
7=8

5.8
3=4

5=8

3=8

mMi



Forts, af S:t Kors Qvarter.

Brandför-
Gärtli

säkrings-
Nio

värds-*.

4^
43

44
45

46
4?

4oQ 48

49
oo

lOOO 5i,52
55,54

56

57
5rt

5ooo 55,59
6o

2000 6i
62
63

H
Gä
66

67
iSoo

HormarsValk^yllcTiraam

Hautboisl WeSleidabl ra- fl-

Ve st v a Tullhimt

Kakel iignim. Koscngrens arf^.

Kusken Foisman
Söbergs Enka
PostiJiion DaLImaih Enla
Mamsell Pergslvöm m. H-

Guldsmed StiÖintergs aifv,

BadmaD Fiötenbeig

Byg^m- Petterssons A rf?.

Epkan ilammaiin m, fl*

Mam&cll Jfygien

Ljuiigstedlska Frisloian

BryggGiAfTi lern

Vaklmäslaie StrömstedÉ

Fån^-Gevald- Forsberg m. 11*

Timiiicrk- Andersson

Dodgr» Jönsson

ArLeUk, Landgren
Arbclsk* Kindsti öm nj, fl*

Sten lägga re Fristedi

Ekekällan^ Bryggaren Sjöberg

Tomten*

natur,

Stads#

c*d-lomU.C.

Domk. T,

Arf.o-Egen.

&rn del St.

fcStads.

A. o E*

A. o.e. fic St
A. o. E.

Hospit.

Öre f-

Qiiadr. t] it ad*

aln- ^In-

GSrde-
^

Gärde-

TnmlPDS talelt- Abygg- tul eft. lumm.

\ äj cii; v\ rev tom- nåds Abygg- gårde^

<jimdrat- If^nå \firde, nåds taL

7340
3192
370
i44u

j 300

in3
3398

4334
^966
10Ö3

2!240

]o66o

CBoo

396g
i45o
igSo

a54o

1967
34f>9

1392

3
2

3

2

a

a

ahu

38 11

5

4 24 é
I ia 8
3 41 6

11 38 4
7^04

1,5 2 4
10 18 10

3 ai 4

7 37

9 ^

37
ij 3B

6 42
Ii 24 10

3 18 6

4 19 8
3 19 11

6 1 1

4
5
8

8

9

värde»

7J16

i;j6

1*16

T. ,6

1.16
3.16

1.8

3.1G

1=8

1.16
i.B

J.8
1^1

3^16

7.8
1 = 16

1.16

1..6

31=16

1.8

Ifi6

35oo
tcco
5oo

750
icoo

-a 5o
y5o

j5(;o

75©
lOCO
2000
4000
1750
9.5o

5oo
looo
5oo
75o
5oo
5oo

\äide.

7.8
3=8

1*8

3m6
j4
i[i6

3fi6

5^8
3=8

3=8
3.-8

3=16
1-4

I

J'4
1.8
3r.6
1=8

1.8

I 5>i6

7=16

1=4
5=16
1=8

1.4

3=16

Isa

9=16
j:a

=14
3.8

1 I;2

5=8
3>i6
3»»6

5,i6

3<i6

1-4
3 '4
3rl6

?



Sista femårs-Tabellen öfver staden LinköpiDff
26i till ett värde af . , . , .

Jorden^ Åker ; ; ^ ,
'*

'i t i i \
Ang

* . . » ,
i , , . ;

Skog ocli Hagmark - k i. i > i ;

Utsädet derpl aolages till

Hvete .**.*.*-*;;
Korn

,

•'»• 1 .*#•,; ;

Biandsadj(Hafresäsej) . ^ . ,,..:*
Arter , »*<•.;»*

«pptag:er Hus oeb TotiUer
' 9? bF 509,321, 15-

6ÖÖ T:ld.
111
40€

tr I

Medebfkastaingeii eller afdrag of utsädet
Hrete .

Korn ,

Blandsäd
Arler •

Polatoe* t

Underliällae krealur
Hästar . ,

Oxar ,

Kor ;

Fär . , .

Svin ,

Jordens värde är uppta.ijeu till

Eu Altike, en Berlinerblå , en Säpfabrik

Slädens uppskallade varde ,

Bevillning efter 1830 års förordning*
Efter första ArLikein .

Efter andra d:o nemligen
Hus, jord, verk och inrättningar
Borgerlig näring . , . ,

Efter ar, 38, 3U och 40:de Art.
Personer, ej hörande till viss uarlog
Bräijvinsafeift

. , .

Attifcsfabrik , . , \ [
BerlJnerblä d:o , , , ,' ,

Såpsjuderi
- - , I ! !

' *

f>^ 1 r *, .

' Ständiga i^äntoiv
Boskap och Akerskatt ,

Mantaispenaingar **••!*'
I Saltpetersafgift * t . ,

'
f

*

Stadens Rolering ,

iKostnader för Stadens styrelse

Pastorer ;

komministrar
Cyrkobetjening

pattigförsörjning

/^äghållaing ,

"iverse onera

Ciereciets underhäll*

»1

S:a 1218

24 T:r
.120

24
160
18

5:a 846
320

*- i- 192 „
* « 900 „

• 192 „
*' •- 9f>0 „
* * 144 „

S:t, 2448 „
'.. 8200 „

* * 216 St.

t 104 „
, ^ 180 „
. 102 „
* 26a „

Sm sm ,,

Sano R-.åv Bxo

* « 1398. 12.

-. 1204. 10.
1 * 1747. 24.

, 474. 38.
^. 1618. 2fi.

, 426. SI.

, 20.

m * 12.
- 12.

* «- 498. 20.

4 ir 570. 36.

, 34. 10.

• *

i *-

* *

1306. 36.

. .. S15. 38.

•- 419. 12.

• t

• • * •

*

• *

99833. 16
1890.

6913. 45

1103. IS

388. 16
3177. 4

2041. 38

1547. 4

30J. 8

100. 28

1753.

Samma Statsbidrag B:co R.-dr 1727Ö. ^'^
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Ki

Köif/wsy^s

8t. 8& 8S»

(Om AIEl» A
L I N K Ö P

ÖFVER

I N O 8
1834.

STAD.

CO

h

S:t PehT3 Qvarter 427,273.

S:t Kors d:o 216,057.

S:t Lais d:o 268,595.

Tannefors d;o 289,124,

Stor-Torget 16,750:

Spannemåls-Torget 7,172.
* Gatorna med Jem-Torget
och förra Executions-Tjg, 161,625.

Summa: Stadens innehåll 1,888,595 Qvad.Alnar eller 55,440 Qvad.StUnger 3,070 fot,

eller 99 Tild 1^ k:ld, efter Landtm. Lagrergrens Chart-beskiifning är 1800.

Slottets areal 6,762.

Borggården 88,050.

Slottsträdgården 69,100.

Ladugård Och Vattenställe 12,660.

Domkyrkan med Kyrkogården 45,730.
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